
Obiecte de artă populară autentice

Selecție de vinuri și dulceață naturală

Cadouri pentru copii

Cadouri inspirate
de traditie



Pachete si
cosuri cadou

Pachetele cadou Învie Tradiția sunt atent 

selecționate cu produse unul și unul. De la 

obiectele de artă populară autentice - unele din 

ele incluse în patrimoniul Unesco, până la 

dulceața și zacusca din ingrediente naturale din 

fermele proprii, gătite in tihnă la foc de lemne și 

vinurile de excepție pe care le-am selecționat 

aveți de unde alege pentru a face un cadou 

autentic, care va rămâne peste ani in memoria 

partenerilor dumneavoastră.  

Obiectele și modul de ambalare se pot 

personaliza în funcție de cerințe. 

Învie Tradiția este cel mai mare distribuitor de 

produse de artă populară și artizanat din 

România, cu o ofertă de peste 1300 de produse. 

Produsele sunt autentice și provin din toate 

zonele etnografice ale țării, transmițând secole 

de istorie și o poveste unică.

Fiind lucrate din materiale precum lemnul, lutul, 

pielea, obiectele sunt profund odihnitoare prin 

energia pe care o transmit, putând fi utilizate 

atât în scop de decor cât și utilitar. 



Cateva din
produsele noastre



Învie Tradiția susține și încurajează meșteșugurile vechi de secole, 
născute la sat, care fac parte din bogățiile și patrimoniul cultural al 

României. Autenticitatea și singularitatea acestor opere de artă ieșite 

din mâinile meșterilor populari sunt date de tehnicile unice și diferite 

de la zonă la zonă, de motivele decorative folosite, de cromatica și 

materialele folosite, de calitatea și eleganța lor. Anual, sub influența 

tehnologizării și globalizării, aceste îndeletniciri stau sub semnul 

extincției, iar prezervarea lor este tot mai dificil de realizat.

Învie Tradiția înlesnește contactul dintre două lumi, dintre artistul 
pentru care lumea sa este prezentă în rodul muncii lui, în materiile 

pe care natura i le oferă, și lumea exterioară, pentru care au fost 

realizate produsele, cu răbdare și respect. Arta populară își păstrează 

astfel autenticitatea, iar noi putem să regăsim pe aceste obiecte 

semnăturile creatorilor lor.

Învie Tradiția este unul dintre puținele proiecte naționale care susțin 
păstrarea autenticității tehnicilor și materialelor cu care sunt 
realizate obiectele de artă populară românească, precum și 

transmiterea pe mai departe, din generație în generație, a secretelor 

și modalităților de realizare a obiectelor unice, care poartă amprenta 

originală rurală și istorică. Astfel, produsele expuse la acest stand 

sunt achiziționate direct de la meșteșugarii locali, la prețuri corecte, 

oferindu-le acestora o zonă nouă de desfacere.
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