
Personalizowane 
upominki
na Święta



...to idealny moment, aby zwolnić tempo, spędzić czas z rodziną, a podczas kolacji
rozkoszować się smakiem potraw, napić się naszej aromatycznej kawy oraz

delektować się smakiem swojego ulubionego trunku. Nie zapominajmy, że Święta
to czas drobnych upominków, którymi chcemy obdarować naszą rodzinę,

przyjaciół, kontrahentów czy współpracowników. Pragniemy dołożyć wszelkich
starań, aby ten czas był dla Państwa magiczny. 

Boże Narodzenie...

Zachęcamy do zapoznania się z naszą świąteczną ofertą! 

Zaufali nam już między innymi: 



150 g/80 g

Świąteczna puszka
z aromatyczną kawą lub

herbatą

250 g
500 g

100 g

Kawa pod choinkę

Świąteczna puszka z brandingiem Państwa firmy, a
w niej 150 gramów aromatycznej Arabici lub 80
gramów pysznej herbaty. Puszkę zdobi wysokiej
jakości drewniane wieczko i etykieta z Państwa
personalizacją oraz logo.

Paczkowana kawa pod choinkę to idealny
upominek dla smakoszy tego trunku. W paczkach 
 znajduje się świeża, szlachetna, 100% Arabica, która
uczyni każdą chwilę wyjątkową.



Kuferek z aromatyczną kawą z pewnością wprawi
Państwa w świąteczny nastrój. W eleganckim kuferku
znajduje się 250 gramów kawy, a przyozdobiony jest
on świąteczną opaską z logo firmy klienta.

Magiczny, świąteczny  telegram, a w nim coś, co
spodoba się smakoszom kawy! Dwie paczki po 100
gramów aromatycznie palonego trunku ze
świąteczną etykietą. Twój bliski woli smak herbaty?
Nic straconego! W świątecznym telegramie kawę
można wymienić na herbatę, co kto lubi! Pod
przykrywką widnieje personalizowana etykieta, a na
opakowaniu wedle życzenia może znaleźć się opaska
Państwa firmy.

Świąteczny telegram
z kawą lub herbatą

2 x 100 g

Kawowy kuferek
250 g
500 g



Zapach świeżo zaparzonej, aromatycznej kawy może
wywołać zawrót głowy, ale oczywiście ten pozytywny!
Spraw komuś bliskiemu radość w te nadchodzące
Święta i wybierz zestaw z  kawiarką i kawą.
Uśmiech na twarzy gwarantowany! W paczce
znajduje się świeża, szlachetna, 100% Arabika, która
uczyni każdą chwilę wyjątkową.

W dzisiejszych czasach dobra kawa to podstawa
udanego dnia! Liczy się jakość trunku oraz sposób
jego serwowania. Ręczny młynek metalowy to
znakomity prezent dla smakoszy kawy. Oferujemy go
w zestawie z aromatyczną Arabicą, przez co robi
jeszcze większe wrażenie!

Idealny zestaw dla wszystkich, którym pragną
Państwo podarować coś wyjątkowego w te Święta.
Aromatyczna Arabica w połączeniu z pralinami
to rozkosz dla podniebienia. Świąteczna oprawa
sprawi, że obdarowani poczują się jedynie w swoim
rodzaju.

Niektórzy mówią o niej, że jest ósmym cudem
świata. Nasza nim jest z pewnością. Spraw bliskiej
osobie przyjemność i podaruj jej zestaw herbaty z
zaparzaczem. Zapach naszej aromatycznej herbaty
z pewnością na długo pozostanie w Państwa
domach.



Personalizowane alkohole 

Wino to klasyka, jeżeli chodzi o prezent świąteczny. Chcesz,
aby twój prezent stał się jedyny w swoim rodzaju? My potrafi
my tego dokonać. Personalizowane etykiety, eleganckie
pudełko oraz opaska to sposób, aby wywołać uśmiech na
twarzy obdarowanego. Czego chcieć więcej?

Ten niepowtarzalny trunek w ostatnich latach podbija cały
świat. Wino musujące sprawi, że świąteczny klimat
zdecydowanie uderzy nam do głowy. Prosecco świetnie nada
się również na powitanie Nowego Roku.

Wódka Toruńska to tradycyjna wódka czysta stworzona
według sprawdzonej receptury na bazie wysokiej jakości
spirytusów zbożowych i krystalicznej wody głębinowej z
naszego ujęcia. Wódka jednorodna produkowana z
jednorodnego spirytusu - ziemniaczanego, pszenicznego,
jęczmiennego i żytniego. 



Jack Daniel’s to whisky, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Słodki i
głęboki smak z nutami biszkoptu, wanilii, kukurydzy, dębu i wyrazistych

przypraw.

Jack Daniel’s Honey - legendarna whisky wzbogacona o nutę słodkiego
miodu, czekolady oraz pralin.

Złocisty fiński jęczmień oraz krystalicznie czysta woda tworzy wyśmienity
trunek, jakim jest Finlandia.

Personalizowane alkohole
700 ml Opakowanie

w ceni
e

Jack Daniel's Jack Daniel's
Honey

Finlandia



Jack Daniel’s Single Barrel to wyjątkowa whisky, pochodząca z
jednej, wyselekcjonowanej beczki.

Dictador to rum o bursztynowym kolorze, który wprawi w zachwyt
niejednego smakosza.

Hennessy opiera się na tradycyjnej recepturze i wyjątkowości
winogron Ugni Blanc.

Personalizowane alkohole
700 ml Opakowanie

w ceni
e

Jack Daniel’s
Single Barrel Dictador Hennessy



Jack Daniel's w zestawie

Jack Daniel’s to whisky znana na całym świecie.
Idealny prezent dla osób kochających ten
wyborny trunek oraz ceniących klasę i elegancję.
Jack Daniel’s z personalizowaną etykietą oraz
dwoma szklankami w zestawie to pamiątka na
długie lata.

Chcesz podziękować pracownikom lub
podarować piękny i smaczny prezent? Wybierz
kawę i butelkę Jack Daniel's, a wszystko ze
spersonalizowaną etykietę i Twoim logo!



Personalizowane zestawy świąteczne
To Ty zdecydujesz, co znajdzie się
 w środku!

Baw się dodatkami i skomponuj idealny zestaw
dla bliskiej osoby!

Zestawy pierników, zapachowa świeca, czekolada, miód, mus lub konfitura, 
świąteczne mydełko



Personalizowane kosze świąteczne
To Ty zdecydujesz, co znajdzie się
 w środku! 

Baw się dodatkami i skomponuj idealny zestaw
dla bliskiej osoby!

Zestawy pierników, zapachowa świeca, czekolada, miód, mus lub konfitura, 
świąteczne mydełko



Jak pakujemy?
Nasze upominki pakujemy w luksusowe pudełka. Grafika i kolorystyka jest

personalizowana wedle życzenia Klienta. Pudełko ozdobione jest
dopasowaną opaską ze świątecznymi życzeniami płynącymi prosto z serca.



Przykładowe realizacje



Zobaczcie nasze strony:
www.kawanaprezent.com

www.palarniakawykopernik.pl
www.alkoholnaprezent.com

Z  przyjemnością odpowiemy
na wszystkie pytania!

Dla każdego Klienta przygotowujemy indywidualny
projekt. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt. 

firmynaprezent@gmail.com
512 247 515


