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MADAMSKO е място със стил, ухае на хубав 
парфюм, в него духът е творчески, а 
атмосферата – здравословна. Тук се радваме на 
малките неща в живота и всяка постигната 
победа е научен урок.

Използваните снимки и описания на продукти са от официалните 
страници на фирмите производителки или техни търговци.
Някои от снимките са ни нарочно предоставени от компаниите.
Настоящият каталог е създаден от екипа на MADAMSKO 
единствено с информативна цел и по никакъв начин не цели  
формирането на търговски дейности или интерес.

www.madamsko.com



В продължение на две хилядолетия хората  по света 
празнуват Коледа с различни традиции - както 
религиозни, така и комерсиални.
Въпреки това, празникът винаги означава да 
прекараме повече време със семейството си, 
обградени с топлина и любов.

Украсяване на коледна елха и на дома, 
приготвяне на коледна трапеза, размяна на 
подаръци и Дядо Коледа са само малка част 
от популярните обичаи.

Търсенето на перфектния коледен подарък за близък или 
приятел започна отдавна.
Знаем, че това може да е стресово понякога.
Точно затова сме подготвили този ebook, за да ви 
улесним в избора. Идеите ни са както бюджетни (до 50 
лв.), така и малко по-скъпи (до 115 лв.)
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DO IT FOR YOU
Планер

Той включва финансов планер, списък за развитие, 
карта на мечтите, дамски менструален календар и 
още много неща. Органайзерът е отличен начин за 
следене на дневните, седмичните,  месечните и 
годишните задачи и планове.

Зарадвай любимият човек 
с мултифункционален 
органайзер за задачи.
Чрез него, човек може да 
отбелязва своите цели, 
приоритети и навици.
Но не е само това!

ВИЖ ПОВЕЧЕВИЖ ПОВЕЧЕ

https://plannerbg.com/product/planer-do-it
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Персонализирайте вашата звезда 
като изберете съзвездие, име на 
звездата и дата. Регистрирането 
на персонализирана звезда е 
чудесен начин да отбележите 
специален момент или събитие!

Един малко по-нестандартен подарък, който ще бъде 
запомнен. Електронния Звезден Регистър ви позволява 
да регистрирате своя собствена блестяща звезда на 
небето, за да направите уникален подарък на ваши 
приятели и любими хора. 

ИСТИНСКА ЗВЕЗДА

Как става? Дайте името на звезда и в 
рамките на няколко минути ще получите 
персонализиран сертификакат.

ВИЖ ПОВЕЧЕВИЖ ПОВЕЧЕ

https://allstarregister.com/bg/occasion/8/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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Определено няма да сгрешите, ако вземете козметика 
за подарък. В обновения комплект на Rituals - The Ritual of 
Sakura може да намерите душ гел, крем за тяло, скраб за 
тяло и ароматна свещ.
Дизайнът е изключително женствен и е вдъхновен от 
японското изкуство на даряването.

КОМПЛЕКТ RITUALS

ВИЖ ПОВЕЧЕВИЖ ПОВЕЧЕ

https://douglas.bg/rituals-the-ritual-of-sakura-small-gift-set-66545
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КУТИЯ ЗА БИЖУТА
Изработена от еко кожа и метал, тя е на две нива, 
като едното ниво е подвижно и може да бъде 
използвано самостоятелно по време на пътуване.
За всяка дама, която обича реда, кутията има 
отделения за пръстени и обеци в горната част и за 
по-обемни бижута в долната част.

ПОДАРЪЦИ ЗА ЖЕНИ НАД 

Тази луксозна кутия за 
бижута в нежно розово 
може да бъде прекрасен 
аксесоар за всяка жена, 
независимо от възрастта.

ВИЖ ПОВЕЧЕВИЖ ПОВЕЧЕ

https://www.hubavo.eu/kutii-za-bijuta/luksozna-kutiya-za-bijuta-romantichna-i-iziskana-viziya-rossi
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Пресата за коса Remington Mineral Glow е 
с керамично покритие, което предпазва 
косата Ви.
Технологията измерва косата Ви, а 
дисплеят показва коя е най-подходящата 
температура за нея.

Пресата за коса е страхотен подарък за всяка жена. 
Освен за изправяне на косата, може да се използва и 
за къдрене. 

ПРЕСА ЗА КОСА

ВИЖ ПОВЕЧЕВИЖ ПОВЕЧЕ

https://www.technomarket.bg/presa-za-kosa/remington-s5408-e51-mineral-glow-straightener-09183740
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Комплект от 3 ръчно изработени 
ароматни свещи, красиво и 
грижливо опаковани в кутия. Те са 
изработени от растителен восък, 
който впечатлява с кристалната си 
структура и шарка и подчертава 
невероятно цветовете на свещите.
Самият восък блести под 
светлината на пламъка.

КОМПЛЕКТ     СВЕЩИ3

Има три варианта комбинации от 
аромати, които са без фталати, 
не са токсични и успяват да 
пренесат автентичното ухание 
на природа във всеки дом.ВИЖ ПОВЕЧЕВИЖ ПОВЕЧЕ

https://custom-candles.com/product/komplekt-sveshti-podarak/?v=461b1990fe86
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Луксозният адвент календар само чака да бъде отворен!
С бюти изненадите от Douglas Collection, вълшебният 
предколеден сезон ще бъде още по-красив.
Всяка жена обича изненадите, а в кутийките на 
календара, ще открива по нещо за себе си всеки ден от 
месеца. Не един, а няколко подаръка!

АДВЕНТ КАЛЕНДАР

Комплектът съдържа:
- Маска за моментален 
блясък;
-  Олио за нокти и кожички;
- Пачове за околоочна зона 
Aqua Perfect;
- Спирала за мигли Oh Yes 
Lashes Mascara;
- Течно червило Nude Shinе и 
още.

ВИЖ ПОВЕЧЕВИЖ ПОВЕЧЕ

https://douglas.bg/douglas-luxury-advent-calendar-68554
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Подарете комфорт на 
любимият си човек! 
Зарадвайте го като му 
подарите Ръкавичка Любов, 
която да го топли в 
студените дни. 

Освен, че ще сложите усмивка 
на нечие лице, ще усетите и 
топлина в самите себе си, 
защото всяка покупка 
подпомага услугата “Помощ в 
дома на самотноживеещи 
възрастни хора” в 
Северозападна България.

РЪКАВИЧКА ЛЮБОВ 

ВИЖ ПОВЕЧЕВИЖ ПОВЕЧЕ

https://www.babinata.com/product/love-rakavichka/


11

Бижутата са най-добрите приятели на жената! 
Подарете персонализирана гривна на любимата жена 
на холандската марка  Ducett.
Тя предлага висококачествени бижута от стомана  и 6 
месеца пълна гаранция. Моделите се отличават с 
уникален тренд дизайн в съчетание.

ГРИВНА MESH LUXE
С  ТАЛИСМАНИ

ВИЖ ПОВЕЧЕ

https://kolie.bg/komplekt-grivna-mesh-ducett-luxe-s-talismani-v-zalta-pozlata-1.html
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Халат за баня модел "Pure" с персонализирана бродерия и 
100% памук (микропамук). Това е изцяло памучна материя, 
която е обработена чрез специална технология. В 
следствие на тази технология се постига по-голяма 
мекота на хавлиеното изделие, както и значително се 
увеличава попивателната способност.

ЛУКСОЗЕН ХАЛАТ С
ПЕРСОНАЛИЗИРАНА БРОДЕРИЯ

Подарете комфорт, лукс и 
практичност на любим човек, 
като може да добавите и 
персонализиран елемент .

ВИЖ ПОВЕЧЕ

https://marama.bg/halat-pure-s-personalna-broderiia-5-raztzvetki-3.html
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Чрез 3-месечен абонамент 
за кутии изненада не само 
ще зарадвате любимата 
Ви дама с прекрасен 
подарък под елхата, а ще я 
накарате да се почувства 
специална.

   -МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ
ЗА GOODBOX

Продуктите са изцяло 
натурални и без ГМО, като 
различните продукти се 
отличават с качества 
като: био, без глутен, без 
захар, веган, 'Fair Trade', 
ръчна изработка и други.

Кутията е пълна с 
натурални и био продукти.
Във всяка месечна кутия 
има 6 натурални 
козметични продукта и 2 
био вкусотийки на обща 
стойност над 120 лева.

3

ВИЖ ПОВЕЧЕВИЖ ПОВЕЧЕ

https://goodbox.bg/product/3-mesechen-abonament


14

ЛУКСОЗЕН  БИЗНЕС  ТЕФТЕР
Тефтерът Precision Alicante А5 ще впечатли всеки мъж 
със своя изчистен дизайн. Корицата е произведена от 
термоактивна еко кожа, а хартията от жълт офсет. 
Има опция и за гравиране.

ПОДАРЪЦИ ЗА МЪЖЕ ПОД 

Перфектният тефтер
за водене на записки!

ВИЖ ПОВЕЧЕВИЖ ПОВЕЧЕ

https://penshop.bg/product/12873/luksozen-biznes-tefter-precision-alicante-a5-sas-spirala-tamnosin.html
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В своите „12 правила за живота“ прочутият психолог 
Джордън Питърсън отговаря на най-сложните въпроси, 
които вълнуват всеки човек, като виртуозно преплита 
есенцията на хилядолетната човешка мъдрост, 
изумителните открития на авангардната наука и 
посланията на великата литература и философия. 

КНИГА
“       ПРАВИЛА ЗА ЖИВОТА”

Питърсън разбива много 
от стереотипите на 
съвременното мислене.
И в същото време издига 
на по-високо ниво 
съвременното разбиране 
за човешката личност.
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ВИЖ ПОВЕЧЕВИЖ ПОВЕЧЕ

https://m.helikon.bg/221800-12-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0---%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B0.html


Зарадвайте любимия мъж с интересен, различен, 
здравословен и нестандартен подарък. 

GOOD BOX ЗА НЕГО

В GOOD BOX for him ще 
откриете продукти, 
които са натурални и 
сезонни и освен това 
носят добро настроение, 
много усмивки и са 
специално подбрани, за 
да зарадват всеки мъж.
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ВИЖ ПОВЕЧЕВИЖ ПОВЕЧЕ

https://goodbox.bg/page/good-box-za-nego
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Ханаяма са 3D пъзели с много висока 
трудност. Всеки един от тях има 
трик, с който се решават.
Не разгадаеш ли този трик, пъзелът 
ще остане неразрешен.

ПЪЗЕЛ ХАНАЯМА

Готов ли си да предизвикаш собствената си логика?
Целта на логическият пъзел е да се раздели на 
съставните му части, както е показано на гърба на 
опаковката, след което да се събере отново.

ВИЖ ПОВЕЧЕВИЖ ПОВЕЧЕ

https://www.orangecenter.bg/pazel-eureka-hanayama-cast-medal-product-2452.html
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Поредната коледна кутия, но с нотка хумор.

ПОРЕДНАТА КОЛЕДНА КУТИЯ

 Какво ще намериш в кутията?
-    Ръчно излята свещ от натурален соев восък, който не 
отделя сажди, не замърсява въздуха и също така е с 
неустоим аромат на печени бисквитки;
- Лазерно гравирана дървена играчка - еленче, 
изработена от дъб;
-    Кибрит с 12 дървени клечки с дължина 10 см и лента за 
запалване.

ВИЖ ПОВЕЧЕВИЖ ПОВЕЧЕ

https://www.160candles.com/produkt/xmas-box/
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Сакът на Adidas притежава всичко, 
от което се нуждаете по време на 
тренировка или разходка

СПОРТЕН САК
Спортният сак би се харесал на всички спортуващи мъже.
Може да се използва и за уикенд екскурзии.
Той е изработен от издръжлива материя, която е 
устойчива на износване.

ВИЖ ПОВЕЧЕВИЖ ПОВЕЧЕ

https://www.intersport.bg/uredi-i-aksesoari/chanti-ranici-sakove/sakove/adidas-sporten-sak-essentials-logo-duffel-bag-medium_756373/
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Практичен и неангажиращ, 
портфейлът е идеален избор за 
подарък.
Освен функционален и надежден, 
той е и ръчно изработен изцяло 
от естествена кожа без добавени 
изкуствени хастари и други.

ГРАВИРАН ПОРТФЕЙЛ
ОТ ЕСТЕСТВЕНА КОЖА

За повече индивидуалност и 
оригиналност, има възможност за 
поставяне на персонални инициали 
или мотиви, лазарно гравирани 
директно върху кожата.

ВИЖ ПОВЕЧЕВИЖ ПОВЕЧЕ

https://www.terterquality.com/product/magki-portfeil-ot-estestvena-koga-rachna-izrabotka-44/
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ТЕКСТУРИРАН
ТЪМНОКАФЯВ КОЛАН
Търсите нещо уникално, отговарящо само и единствено 
по стил и характер на вашият любим човек? 

Изненадайте го с български ръчно 
изработен колан от Италианска 
естествена кожа.
Добавянето на гравюра или 
инициали са перфектният начин да 
направите вашият подарък уникален.
 

ПОДАРЪЦИ ЗА МЪЖЕ НАД 

ВИЖ ПОВЕЧЕВИЖ ПОВЕЧЕ

https://essandra.com/product/teksturiran-tamnokafqv-kolan-teleshki-boks-4277/
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ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ
ORAL-B
Електрическата четка е един страхотен и практичен 
подарък.
Електрическата четка за зъби Oral-B Vitality Pro има 3 
режима на четкане: Ежедневно четкане, за 
чувствителни зъби и за много чувствителни зъби. 
Кръглата й глава обхваща  целия зъб, като това 
подпомага чистенето на бактериалната плака. 

ВИЖ ПОВЕЧЕВИЖ ПОВЕЧЕ

https://www.emag.bg/el-chetka-za-zybi-oral-b-vitality-pro-2d-pochistvane-3-programi-1-zarjadno-ustrojstvo-1-nakrajnik-cheren-80367742/pd/DQZTL4MBM/?X-Search-Id=cc8e4b16ca5af284c760&X-Product-Id=96786450&X-Search-Page=2&X-Search-Position=20&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view


Модерен и по-сдържан, този часовник е 
подходящ както за ежедневна употреба, 
така и за по-официални поводи.

ЧАСОВНИК DANIEL KLEIN

Той се задвижва от кварцов механизъм 
и е изработен от висококачествена 
метална сплав, а каишката е от 
естествена кожа и силикон.
Моделът е водоустойчив до 5 АТМ.
В допълнение към всичко останало, 
има възможност за персонализация 
чрез лазерно гравиране на задния 
капак на часовника.
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ВИЖ ПОВЕЧЕВИЖ ПОВЕЧЕ

https://timer.bg/daniel-klein-dk-1-12948-2


Подаръците са знак на уважение.
Не е нужно да купите най-скъпия подарък, за да 
направите някого щастлив. Нека не забравяме, че 
най-същественото на Коледа е прекарването на 
време с близките и семейството.
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ВЕСЕЛА КОЛЕДА!
-екипът на MADAMSKO

Коледа е само след няколко седмици!
Не оставяйте избирането на коледен подарък
за последния момент!



WWW.MADAMSKO.COM

https://madamsko.com/
https://www.facebook.com/Madamsko.online
https://www.instagram.com/madamsko.online/
https://www.youtube.com/channel/UCtsk868aABwNr-HVnSztXlQ
https://www.youtube.com/channel/UCtsk868aABwNr-HVnSztXlQ
https://soundcloud.com/madamsko
https://www.tiktok.com/@madamsko?
https://www.linkedin.com/company/madamsko/



