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ــن  ــا کیفیت تری ــن و ب ــه بهتری ــت ک ــته اس ــی پس ــد تخصص ــتاکو برن پس
پســته های ایرانــی را دارد. مــا پســته را بــا قیمتــی منصفانــه، بــدون 
ــت  ــت و بهداش ــظ کیفی ــت حف ــالم جه ــته بندی هایی س ــطه و در بس واس
بــه دســتتان می رســانیم. بــا پســتاکو می توانیــد ســفر پســته هایمان را از 

ــه دنبــال کنیــد. ــا خان مزرعــه ت



    در یکــی دوســال گذشــته، زمســتان زندگــی دوبــاره یادمــان آورد کــه 
ــان از  ــردن قلبش ــاد ک ــودن و ش ــزان ب ــار عزی ــرای در کن ــی را ب ــچ فرصت هی
دســت ندهیــم. شــاید بــا دادن هدیــه ای در یــاد هــم بمانیــم. همیــن مــا را 
ــه ســازمانی طراحــی کنیــم.  ــرآن داشــت کــه در پســتاکو بســته های هدی ب
ــب  ــه ش ــدی ب ــرده و لبخن ــدگار ک ــراد مان ــاد اف ــا را در ی ــه م ــته هایی ک بس

ــد. ــه کن ــان اضاف یلدایش
   

ــی از  ــتاکو، محصوالت ــای پس ــته های باغ ه ــار پس ــته ها در کن ــن بس     در ای
صنعتگــران و هنرمندانــی ماهــر حضــور دارد تــا یــادآور همدلــی و همراهی 

مــا بــا یکدیگــر باشــد و البتــه محتویــات جعبــه را متنوع تــر کنــد.

بسته های هدیه ی یلدایی پستاکو



بسته ی شماره 1
یلدایتان  به شب نشـــینی  تا  برایتـــان گـــردآوری کرده ایـــم  بســـته هایی  از مرغوبتریـــن خوراکی هـــا       
شـــور و گرمـــا و روشـــنی ببخشـــیم. ترکیب ایـــن خوراکی های زیبا کـــه با دقت فـــراوان کنـــار هم چیده 
شـــده اند به یلدایتـــان عطر و بویی تـــازه خواهد داد. این بسته ها شـــامل ۳۰۰ گرم پســـته ی احمدآقایی 
خیلی درشـــت بوداده از باغ های پستاکو در کرمان است.این بســـته همچنین حاوی شـــکالت دست ســـاز 
ترافـــل با طعم های متنوع و رنگ های زیباست تا زیبایی را نه تنها در طعم بلکه در رنگ نیز احساس کنید. 
این  باربد قـــرار داده ایـــم.  ایرانی و دمنـــوش  تـــرش  از چای دست ســـاز، چای  در کنـــار آن ها گزیـــده ای 
بســـته با ترکیبی از میوه های خشک شـــده ی ایرانی در اختیار شما قرار می گیرد. بســـته بندی این مجموعه 
از جنس چوب رابروود اســـت که بـــه زیبایی آن می افزایـــد. کارت تبریک یلدای طراحی شـــده روی بسته نیز 

قابلیت شخصی ســـازی به ســـلیقه ی شما را دارد.





محتویات بسته ی شماره 1

پسته ی احمد آقایی بوداده

 300 گرم پسته ی احمدآقایی خیلی درشت
بوداده مالیم با طعم نمک و آبغوره 

برگه ی میوه 

120 گرم برگه  از میوه های مرغوب ایران
مخلوطی از کیوی، آلو قرمز، خرمالو و جانا و ...

چای و دمنوش

 گزیده ای از چای سیاه دست ساز ایرانی، چای ترش 
ایرانی، دمنوش باربد شامل سیب، هل و زعفران 

شکالت ترافل دست ساز  

10 عدد ترافل دست ساز 
با شکالت بلژیکی و روکش های طبیعی



بسته ی شماره 2
    این بســــــته شــــــامل ســــــه کاســـه ی ســــــفالی است که هنر دســــــتان ریحانه جهانـــی، هنرمند و 
ســــــفالگر جوان ساکن پایتخت اســــــت. این کاســــــه ها را با ۱۵۰ گرم پســــــته ی احمدآقایی درشــــــت 
پســــــتاکو، ۱۸۰ گرم دراژه دست ســــــاز با کـــره ی کاکائوی خالــــــص و میوه های خشـــک از سراســـر ایران 
پــــــر کرده ایم تــــــا شادی بخش دورهمی هایتان باشد. بســــــته بندی این هدیــــــه از جنس چوب رابروود 

اســــــت که بنا به ســــــلیقه ی  شــــــما می تواند مزین به نام و نشـــان ســــــازمان شـــما شـــوند.  

-  قیمت بسته ی شماره 2 : 6۵۰،۰۰۰ تومان
- مدت زمان آماده سازی 2 هفته





پسته ی احمد آقایی بوداده

 ۱۵۰ گرم پسته ی احمدآقایی درشت
بوداده مالیم با طعم نمک و آبغوره 

پیاله ی سفالی دست ساز

۳ پیاله ی سفالی مدل بالجی
اثر ریحانه جهانی

برگه ی میوه 

100 گرم برگه  از میوه های مرغوب ایرانی
مخلوطی از کیوی، آلو قرمز، خرمالو و ...

دراژه ی شکالتی مغز دار 

180 گرم دراژه با کره کاکائوی خالص
 و مغز بادام، گردو و فندق

محتویات بسته ی شماره 2



بسته ی شماره 3
   در ایــــن بســــته ی ویـژه 2۰۰ گـرم پســــته ی احمدآقایـی درشــــت بــــه همـراه دراژه قـرار دارد. دراژه هــــای 
دست ســــاز این بســــته ، با رســــپی های ویـــژه و با اســـتفاده از کــــره ی کاکائوی خالـــص تهیه شـــده اند. 
ایـن ترکیـب بی نظیـر در کنـار ظـرف ســــفالی دوتکـه ارمغانـی بسـیار زیباســــت کــــه بـه یـادگار می مانـد. 

ظرف ســــفالی این بســــته ، هنر دســــت بامــــداد بذرافکن، هنرمند خــــالق سـاکن در تهران اســــت. 
   ترکیب خوراکی های این بسته ویژه به همراه نام سازمان شما می تواند شادی را به میهمانی های یلدا هدیه 
کند. در این بســـته کارت پستالی طراحی شده است که مطابق نیاز شـــما شخصی ســـازی می شـــود تا 

پیامی کـــه دلخواه شماســـت همراه این بســـته ی نفیس روانـــه ی مقصد شـــود.





پسته ی احمد آقایی بوداده

 200 گرم پسته ی احمدآقایی درشت
بوداده مالیم با طعم نمک و آبغوره 

دراژه ی شکالتی مغز دار 

100 گرم دراژه با کره کاکائوی خالص
 و مغز بادام، گردو و فندق

ظرف سفالی  دست ساز

 ظرف دو بخشی دست ساز
اثر بامداد بذرافکن

محتویات بسته ی شماره 3



بسته ی شماره 4
    ایـــن بســــــته برای یــــــک دورهمی کوچـــک اما گــــــرم و صمیمی تدارک دیـــده شده اســــــت. در این 
بســـته۱۵۰ گرم پســــــته ی احمدآقایی درشــــــت، کوکی شــــــکالتی، براونی پرتقالــــــی به همراه دمنوش 
آراســــــب قرار گرفته اســـت. بســــــته بندی این هدیه صمیمی و خوشمزه را در کنــــــار کارت تبریـــک بنا 

به ســــــلیقه ی شــــــما شخصی ســــــازی می کنیــــــم، تا نام شـــما را در یلدا ماندگار کنیم.





پسته ی احمد آقایی بوداده

 ۱۵۰ گرم پسته ی احمدآقایی درشت
بوداده مالیم با طعم نمک و آبغوره 

دمنوش آراسب

۵۰ گرم دمنوش آراسب ترکیبی از چای سرگل 
ایرانی، چای به و چای سیب

کوکی و براونی تکه ای

100 گرم کوکی شکالتی و تکه های براونی با 
طعم پرتقال و شکالت

محتویات بسته ی شماره 4



شخصی سازی بسته   ها

    نـــام و نشــــــان تجاری شــــــما، زینت بخش ایـــن هدایا خواهنـــد بود. برای شخصی ســــــازی 
بســـته ها، بانــــــدرول مقوایـــی دور جعبه هــــــا با نـــام و لوگوی ســــــازمان شـــما طراحـــی و 
چاپ می شـــود. همچنیــــــن به صـــورت پیش فـــرض، یــــــک کارت تبریک یلدا با پیام شـــما در 

قــــــرارداده خواهد شد بســـته ها 
  

  جهت ســـفارش این بســـته ها و یا دریافـــت اطالعات بیشـــتر می توانید با راه هـــای ارتباطی ما 
باشید. تماس  در 

   زمستان امسال رنگ شما را خواهد گرفت.



ــود را از  ــت خ ــده دارد، فعالی ــتاکو را برعه ــته ی پس ــن پس ــه تأمی ــالح ک ــاورزی ف ــه ی کش مجموع
ــش از ۱۰۰  ــا بی ــاغ ه ــن ب ــته ی ای ــوالت پس ــت. محص ــوده اس ــاز نم ــنجان آغ ــوق رفس ــه ی ن منطق
ســال اســت کــه در رونــق بخشــیدن بــه مراســم و جشــن هــای ســالیانه ی مــا ایرانیــان ســهیم 

اســت. 
در گذشــته در ایــن ناحیــه زراعــت گنــدم، جــو و صیفیجــات رواج داشــته امــا در حــدود یــک 
ــد،  ــد درخــت پســته را اهلــی کنن ــاد می گیرن قــرن پیــش کــه روســتاییان منطقــه ی رفســنجان ی

پســته کاری در آن جــا آغــاز می گــردد و ســپس در مناطــق دیگــر گســترش پیــدا می کنــد.
بــا تکیــه بــر ایــن تاریخچــه پســتاکو در ســال ۱۳۹۸ آغــاز بــه کار کــرده اســت و بــا رویکــرد عرضــه 
ــتفاده از  ــا اس ــتاکو ب ــد. پس ــت می کن ــتریان فعالی ــه مش ــته ب ــطه ی پس ــی واس ــتقیم و ب ی مس
تکنولــوژی نویــن و نیــز بــا داشــتن دانــش تخصصــی و تجربــه ای طوالنــی در زمینــه ی نگهــداری، 
بســته بنــدی و فــروش محصــوالت پســته فعالیــت می کنــد. هــدف از شــکل گرفتــن آن نظــارت 
ــی  ــا قیمت ــوالت ب ــه ی محص ــن ارای ــت. همچنی ــول اس ــت محص ــن کیفی ــالمت و تضمی ــر س ب

ــه از دیگــر اهــداف مجموعــه ي پســتاکو اســت.  مناســب و منصفان
ــم  ــد. امیدواری ــی کنی ــود صرفه جوی ــه ی خ ــان و هزین ــا در زم ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ــتاکو ب پس
ــا خریــد از پســتاکو و لــذت بــردن از  ــا ب تجربــه ای ایــده آل از خریــد پســته را برایتــان رقــم بزنیــم ت

طعــم پســته، همیشــه خنــدان باشــید.
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