Zestawy prezentowe & kosze podarunkowe

Stylowe zestawy prezentowe
Zestawy prezentowe Experiago wyr żnia styl i elegancja.
Zawierają wyjątkowe produkty robiące wrażenie jako cią, formą
i doskonałym designem. Powstały z my lą o klientach, kt rzy
oczekują najwyższej jako ci.
Wsp lnym mianownikiem wszystkich propozycji jest przekonanie,
że elegancki podarunek to doskonały spos b na to,
by podziękowa swoim pracownikom i przypieczętowa
relacje zawodowe i biznesowe.

Zestawy prezentowe & kosze podarunkowe

Zestaw dla miło nika herbaty i kawy
Ekskluzywne kosze prezentowe z kawą i herbatą to odpowiedź na potrzeby najbardziej
wymagających klientów. Łączymy wyszukane smaki i rarytasy z różnych zakątków świata, tworzymy
pełne uroku kompozycje, które roztaczają wyjątkowy aromat i kuszą aksamitną czekoladą,
chrupiącym ziarnem czy domowymi przetworami. Zestaw upominkowy bez alkoholu sprawi ogrom
radości osobie obdarowanej – degustacja kawy smakowej w towarzystwie starannie dobranych
pralinek czy filiżanka herbaty z tradycyjną konfiturą i kostką belgijskiej czekolady będą prawdziwą
przyjemnością. Wszystkie te specjały zajęły miejsce w szykownym opakowaniu prezentowym, które
posiada magnetyczne zamknięcie i ozdobną przepaskę.
W zestawie:
Kawa o smaku francuskiej wanilii, czekolady z chili lub wiśni w rumie, 100 g
Ekskluzywna kolekcja czekoladek do kawy, 130 g
Prażone ziarna kawy w polewie czekoladowej, 100 g
Belgijskie praliny z nadzieniem w formie likieru, 80 g
Mleczna czekolada belgijska z truskawką, maliną, żurawiną, 145 g
Czekoladowe krążki ozdabiane cząstkami malin, 107 g
Herbata zielona Earl Green lub herbata Owocowy Poncz, 70 g
Konfitura z pigwy do herbaty, 210 g
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Zestaw prezentowy z kawą i delicjami – W Blasku wiecy
Utrzymany w eleganckiej, ciemnej kolorystyce zestaw prezentowy, który uraduje wielbicieli małej
czarnej. Wyjątkowa kompozycja aromatycznej kawy w towarzystwie aksamitnej czekolady i
wiśniowych nut zapachowych. W ekskluzywnym pudełku prezentowym, które posiada owijkę z
tłoczonym dekorem, umieściliśmy prawdziwe rarytasy. Tradycyjna kawa Arabica w nowej odsłonie
intryguje czekoladą z chili, kusi aromatyczną wanilią. Świetnie pasuje do pełnych chrupkości
słodkich przekąsek – prażonych orzechów czy naturalnych ciasteczek z polskiej manufaktury.
Prawdziwą perełką jest niezwykła świeca sojowa, która w trakcie spalania roztacza w
pomieszczeniu zapach kwiatów wiśni. W blasku świecy wyborne słodkości smakują jeszcze lepiej.
W zestawie:
Kawa o smaku francuskiej wanilii, 100 g
Kawa czekoladowa z dodatkiem chili, 100 g
Kandyzowane wisienki w deserowej czekoladzie, 100 g
Naturalne ciastka z suszonymi wiśniami, bez dodatku cukru i konserwantów, 150 g
Prażone orzechy laskowe otulone ciemną czekoladą, 200 g
Chrupiące ziarno kakao w polewie z mlecznej czekolady, 40 g
Konfitura wiśniowa z dodatkiem rumu, 200 g
Elegancka świeca sojowa pachnąca kwiatami wiśni, czas palenia 50 godzin
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Zestaw z kawą smakową i wi niowymi delicjami
Elegancki upominek dla wielbicieli małej czarnej - aromatyczne zestawy prezentowe z kawą
i słodyczami od polskich producentów. Szlachetna w smaku kawa Arabica 100% została
wzbogacona o czekoladowe nuty – idealne połączenie gorzkiej czekolady i aromatu kawy.
Kuferek zawiera też starannie dobrane słodycze, które pochodzą z limitowanych kolekcji lub
niewielkich manufaktur. Ręcznie wykonane ciasteczka z dodatkiem wiśni, pralinki ze słodkim
likierem i soczystym owocem czy chrupiące orzechy w polewie deserowej tworzą zgrany duet
z filiżanką czekoladowej kawy. W zestawie także dary natury z polskich sadów takie jak
wyborna konfitura wiśniowa czy pełen zdrowia i witamin naturalny syrop z owocami dzikiej róży.
W zestawie:
Pralinki z soczystą wiśnią w likierze, 104 g
Kawa Arabica o smaku czekolady z chili lub wiśni w rumie (ziarnista/mielona), 100 g
Wykwintna konfitura wiśniowa z cynamonem, imbirem i kardamonem, 235 g
Tradycyjny syrop hibiskus z owocami dzikiej róży, 230 ml
Naturalne ciastka z suszonymi wiśniami, bez dodatku cukru i konserwantów, 150 g
Orzechy laskowe w czekoladzie deserowej, 40 g
Eleganckie zielone pudełko prezentowe wykończone szlachetnym papierem, z zamknięciem
magnetycznym. Dekorowane owijką ze srebrnym tłoczeniem.
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Zestaw delikatesowy – Wi niowa Fuzja
Elegancki kosz delikatesowy z polskim alkoholem otrzymał oryginalną oprawę. W
ekskluzywnym pudełku prezentowym zawarto starannie dobrane produkty o wiśniowych nutach
smakowych. Sercem tego zestawu jest Sangria - soczyste polskie owoce stanowią podstawę
tego trunku, natomiast dodatek cytrusowych soków jest ich idealnym dopełnieniem. Nie mogło
oczywiście zabraknąć wybornych słodkości: czekoladki z wiśniowym wypełnieniem i chrupiącą
posypką, a także ciasteczka z suszonymi wiśniami, ale za to bez sztucznych konserwantów i
cukru. Zestaw prezentowy wzbogacony został o kawę smakową, która uwodzi aromatem wiśni
zanurzonych w rumie. Takie stylowe prezenty z polskim akcentem przypadną do gustu
zagranicznym gościom, a także są świetnym pomysłem na upominek dla klientów lub
pracowników.
W zestawie:
Sangria, wino półsłodkie wiśniowe z dodatkiem ekologicznych pomarańczy i cytryn, Polska, 0,5 l
czekoladki z aromatycznym wiśniowym nadzieniem i chrupiącą posypką, 170 g
naturalne ciastka wiśniowe bez dodatku cukru i konserwantów, 150 g
aromatyczna kawa o smaku wiśni zanurzonych w rumie, 100 g
eleganckie bordowe pudełko prezentowe wykończone szlachetnym papierem, z zamknięciem
magnetycznym. Dekorowane owijką ze srebrnym tłoczeniem.
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Zestaw prezentowy - Wi niowy Sad
Ten elegancki zestaw prezentowy z ozdobną owijką kryje w sobie bogactwo wiśniowych
smaków i aromatów. Jego sercem jest chilijskie wino czerwone – wytrawny trunek na bazie
winorośli ze szczepu Cabernet Sauvignon. Rubinowa barwa, pikantne nuty i waniliowe
akcenty przypadną do gustu koneserom win z Ameryki Południowej. Pralinki z ciemnej
czekolady i wiśniowym nadzieniem oczarują wielbicieli wyjątkowych słodkości. Aksamitna
czekolada została przełamana lekko kwaskowatym akcentem owocowym, a subtelna
posypka dodaje niepowtarzalnego uroku. Do popołudniowego deseru sprawdzi się kawa
smakowa o intensywnym aromacie wiśni zanurzonych w rumie oraz naturalny syrop z
dodatkiem rumu.

W zestawie:
czerwone wino wytrawne, szczep: Cabernet Sauvignon, Chile, 0,75 l
czekoladki z aromatycznym wiśniowym nadzieniem i chrupiącą posypką, 170 g
kawa o smaku wiśni w rumie (ziarnista lub mielona), 100 g
naturalny syrop wiśniowy z rumem, 200 ml
eleganckie granatowe pudełko prezentowe wykończone szlachetnym papierem,
z zamknięciem magnetycznym. Dekorowane owijką ze srebrnym tłoczeniem.
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Zestaw z herbatą i czekoladkami z brandy- Cynamonowe więta
Ten elegancki zestaw prezentowy z ozdobną owijką kryje w sobie bogactwo wiśniowych
smaków i aromatów. Jego sercem jest chilijskie wino czerwone – wytrawny trunek na bazie
winorośli ze szczepu Cabernet Sauvignon. Rubinowa barwa, pikantne nuty i waniliowe
akcenty przypadną do gustu koneserom win z Ameryki Południowej. Pralinki z ciemnej
czekolady i wiśniowym nadzieniem oczarują wielbicieli wyjątkowych słodkości. Aksamitna
czekolada została przełamana lekko kwaskowatym akcentem owocowym, a subtelna
posypka dodaje niepowtarzalnego uroku. Do popołudniowego deseru sprawdzi się kawa
smakowa o intensywnym aromacie wiśni zanurzonych w rumie oraz naturalny syrop z
dodatkiem rumu.
W zestawie:
Magia Świąt – herbata z płatkami migdałów, cynamonem, kwiatami pomarańczy i korzennym
aromatem, 70 g
Kolekcja pralin z płynnym nadzieniem o smaku brandy, 185 g
Naturalny syrop o smaku szarlotki z cynamonem, 230 ml
Tradycyjna konfitura wiśniowa bez cukru, 235 g
Świąteczna bombka z czekolady mlecznej z żurawiną, jabłkiem, imbirem, 130 g
Eleganckie zielone pudełko prezentowe wykończone szlachetnym papierem, z zamknięciem
magnetycznym. Dekorowane owijką ze srebrnym tłoczeniem.
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Zestaw prezentowy z nalewką wi niową na rumie
Wyborny zestaw upominkowy dla wielbicieli polskich alkoholi. Przedstawiamy kosze
prezentowe z nalewką w nowoczesnej aranżacji. Ozdobne pudełko posiada magnetyczne
zamknięcie i udekorowane zostało stylową owijką. Jego zawartość przypadnie do gustu
koneserom domowych nalewek. Tradycyjna wiśniówka powstała według staropolskich receptur
na bazie soczystych owoców, aromatycznych ziół i dodatku rumu. Wyborny trunek zestawiono z
wiśniowymi specjałami takimi jak kawa smakowa, naturalne ciasteczka czy konfitura z
dodatkiem korzennych przypraw.
W zestawie:
Tradycyjna polska nalewka wiśniowa na rumie, 30%, 0,5 l
Aromatyczna kawa o smaku wiśni w rumie, 100% arabica, 100 g
Wykwintna konfitura wiśniowa z cynamonem, imbirem i kardamonem, 235 g
Naturalne ciastka z suszonymi wiśniami, bez dodatku cukru i konserwantów, 150 g
Chrupiące ziarno kakao w polewie z mlecznej czekolady, 40 g
Eleganckie zielone pudełko prezentowe wykończone szlachetnym papierem, z zamknięciem
magnetycznym. Dekorowane owijką ze srebrnym tłoczeniem.
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Zestaw z winem, kawą smakową i pralinkami do kawy
Butelka toskańskiego wina z połyskującymi złotem akcentami przykuwa uwagę już
od pierwszych chwil. Czerwone wino wytrawne La Spinetta Il Nero di Casanova rocznik 2015
jest intensywne w smaku z nutą orzeźwiających kwasowości. Wykwintna kompozycja
czerwonych owoców składa się na elegancki i wysublimowany trunek. Ręcznie dekorowane
pralinki z kawowym nadzieniem (cappuccino, amaretto, french czy italian coffee) tworzą
zgrany duet z filiżanką aromatycznej kawy. W zestawie prezentowym można też znaleźć
wyszukane dodatki do kawy takie jak syrop daktylowo-waniliowy czy skąpaną w czekoladzie
skórkę pomarańczy. Starannie dobrane składniki, estetyczna forma i niezapomniane doznania
smakowe.
W zestawie:
Czerwone wino wytrawne, szczep: Sangiovese, rocznik 2015, Włochy, 0,75 l
Kolekcja pralinek do kawy, ręcznie dekorowane, 240 g
Kawa o smaku francuskiej wanilii, czekolady z chili lub wiśni w rumie, 100 g
Naturalny daktylowo-waniliowy syrop do kawy, bez cukru, 230 ml
Kandyzowana skórka pomarańczy w ciemnej czekoladzie, 150 g
Eleganckie bordowe pudełko prezentowe wykończone szlachetnym papierem, z zamknięciem
magnetycznym. Dekorowane owijką ze srebrnym tłoczeniem.
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wiąteczny zestaw upominkowy z nalewką pigwową i truflami
Pełen smaku i elegancji świąteczny zestaw z nalewką pigwową skierowany jest do klientów,
którzy oczekują najwyższych standardów. Znakomita polska nalewka z Podlasia to wyrafinowana
kompozycja soku z pigwy i syropu z pędów sosny. Niezwykle aromatyczny trunek, o lekko
kwaskowatych nutach przyjemnie degustować w towarzystwie wyszukanych słodkości. Delikatne
trufle z orzechowym nadzieniem, dekorowana kawałkami jagód i żurawiny biała czekolada, czy
pełne chrupkości migdały zachwycą wybornym smakiem. Zestaw wieńczy świąteczna herbata,
która nie tylko rozgrzeje, ale też wypełni dom bogactwem bożonarodzeniowych aromatów.
Wszystkie rarytasy zamknięte zostały w eleganckim pudełku prezentowym z magnetycznym
zamknięciem i ozdobną przepaską.
W zestawie:
Nalewka pigwowa z pędami sosny, zawartość alkoholu 35%, 0,5 l
Świąteczna czekolada biała dekorowana jagodami i żurawiną, 85 g
Trufle francuskie o smaku orzechowym, 175 g
Herbata z owocem dzikiej róży, jabłka, skórki cytrynowej i aromatem rumu, 100 g
Chrupiące migdały w polewie z białej czekolady i cynamonowym pyłkiem, 100 g
Aromatyczne morele w syropie z dodatkiem whisky, 120 g
Eleganckie bordowe pudełko prezentowe wykończone szlachetnym papierem, z zamknięciem
magnetycznym. Dekorowane owijką ze srebrnym tłoczeniem.
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wiąteczny zestaw z kawą, herbatą i lukrecją
Ekskluzywny, pełen wyszukanych smaków i zapachów świąteczny zestaw prezentowy z kawą i herbatą.
Idealny jako uniwersalny kosz upominkowy do biura, by dzielić się radością wspólnej degustacji
w większym gronie. Uchyl wieko eleganckiego pudełka i sprawdź, jak pięknie pachną nasze prezenty.
Kawa smakowa z dodatkiem francuskiej wanilii, czarna herbata wzbogacona o płatki kwiatów i lukrecję,
dary natury i czekoladowe specjały – to urzekająca kompozycja produktów, którym nie sposób się oprzeć.
W zestawie:
Kawa o smaku francuskiej wanilii, czekolady z chili lub wiśni w rumie, 100 g
Ekskluzywna kolekcja pralinek do kawy, 130 g
Lukrecja w Kwiatach – czarna herbatka z polskiej manufaktury, 50 g
Czekoladowe krążki ozdabiane cząstkami malin, 107 g
Świąteczna czekolada mleczna z wiśnią, kardamonem, jabłkiem, 85 g
Czekoladowa choinka dekorowana żurawiną, aronią, imbirem, 65 g
Prażone ziarna kawy w polewie czekoladowej, 100 g
Chrupiące orzechy laskowe otulone czekoladą deserową, 40 g
Konfitura malinowa wytwarzana według tradycyjnej receptury, 110 g
Eleganckie bordowe pudełko prezentowe wykończone szlachetnym papierem, z zamknięciem
magnetycznym. Dekorowane owijką ze srebrnym tłoczeniem.
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