
Zestawy prezentowe

oferta sprzedażowa



Stylowe zestawy prezentowe z alkoholem, wyjątkowymi specjałami 
podkreślającymi smak oraz akcesoriami do serwowania i oryginalnymi 
dodatkami uzupełniającymi elegancki charakter.

Zestawy prezentowe
z markowymi 
alkoholami

experiago.pl/zestawy/kosze-upominkowe-alkohol

https://experiago.pl/zestawy/kosze-upominkowe-alkohol/


Wyjątkowy zestaw prezentowy z tradycyjnym polskim alkoholem, świąteczną
herbatą i słodkimi przekąskami. Piołunówka Baczewski to unikalna receptura
sięgająca XVI wieku oparta o wysokiej jakości spirytus i dodatek aromatycznych
przypraw anyżu, melisy, piołunu. W dawnych czasach piołunówce przypisywano
magiczną moc i uchodziła za trunek dający natchnienie artystom. Zestaw zawiera
także bogactwo polskich smaków – niezwykle dekoracyjną czekoladę z
dodatkiem żurawiny, dary natury z rodzimej manufaktury oraz pełne chrupkości
migdały i ziarna kawy skąpane w czekoladowej polewie.

Nalewka malinowa z kwiatem lipy, 35%, 500 ml
Kawa 100% arabica o smaku wiśni w rumie, 100 g
Trufle klasyczne z czekoladowym nadzieniem, 175 g
Owoce wiśni w syropie z rumem lub konfitura wiśniowa, 200 g
Syrop malinowy z dodatkiem baccardi, 200 ml
Choinka czekoladowa z wiśniami, jabłkiem i goździkami, 65 g
Eleganckie bordowe pudełko prezentowe wykończone szlachetnym papierem, 
z zamknięciem magnetycznym. Dekorowane owijką ze srebrnym tłoczeniem

Wi�niowo-malinowy zestaw 
z nalewką i kawą

Zawartość zestawu:

experiago.pl/wisniowo-malinowy-swiateczny-zestaw-podarunkowy-nalewka-kawa

 149 zł 183,27 zł SKU - M-719

netto brutto

https://experiago.pl/wisniowo-malinowy-swiateczny-zestaw-podarunkowy-nalewka-kawa/


Ten kosz świąteczny to mistrzowskie zestawienie doskonałego alkoholu i
smakowitych dodatków, podkreślających smak brandy. Sercem tego zestawu jest
szykowna butelka z doskonałą bułgarską brandy. Dojrzewająca w dębowych
beczkach przez okres co najmniej 10 lat, Brandy Pliska XO to bogaty bukiet
smaków. Charakteryzuje się orzechową barwą oraz subtelnym aromatem drewna,
waniliowymi nutami i orzechowymi akcentami. Kosze prezentowe z alkoholem
uzupełnione są słodkimi przekąskami – karmelowe czekoladki czy pełne
chrupkości prażone migdały świetnie sprawdzą się przy degustacji brandy w
gronie przyjaciół.

Brandy Pliska XO, 40%, 0,7 l
Czekoladki z aromatycznym karmelowym nadzieniem i chrupiącą posypką, 170 g
Prażone ziarno kakao w czekoladzie mlecznej, 40 g
Chrupiące migdały oblane mleczną czekoladą, 40 g
Eleganckie granatowe pudełko prezentowe wykończone szlachetnym papierem, z
zamknięciem magnetycznym. Dekorowane owijką ze srebrnym tłoczeniem. 

�wiąteczny zestaw prezentowy z
brandy

Zawartość zestawu:

experiago.pl/zestaw-prezentowy-z-brandy/

169 zł 207,87 zł SKU - M-714

netto brutto

http://experiago.pl/zestaw-prezentowy-z-brandy/


Pełen smaku i elegancji świąteczny zestaw firmowy 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.

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 zielone pudełko prezentowe wykończone szlachetnym papierem, z
zamknięciem magnetycznym. Dekorowane owijką ze srebrnym tłoczeniem. 

�wiąteczny zestaw upominkowy z
nalewką pigwową i truflami

Zawartość zestawu:

experiago.pl/zestaw-upominkowy-nalewka-pigwowa-trufle/

 169 zł 207,87 zł SKU - M-715

netto brutto

https://experiago.pl/zestaw-upominkowy-nalewka-pigwowa-trufle/


Sercem tego zestawu jest niezwykle szykowna butelka z polskim likierem, który
powstaje w niewielkiej Manufakturze Cieleśnica na Podlasiu. Doskonałe
połączenie wysokiej jakości spirytusu, lokalnych ziół i wybornego miodu - taki
trunek ucieszy konesera polskich alkoholi. Elegancki zestaw prezentowy z
likierem to ukłon w stronę tych klientów, którzy cenią polskie produkty. Zestaw
upominkowy z mocnym alkoholem dopełniają wyborne słodycze – ręcznie
ozdabiane pralinki, pełne chrupkości migdały i ziarna kawy otulone czekoladą.
Miodowa słodycz likieru, korzenne herbaciane nuty i aksamitna czekolada - kosze
prezentowe z polskimi produktami dla zagranicznych klientów będą miłą
niespodzianką i okazją, by poznać nasze rodzime specjały.

Polski likier miodowo-ziołowy, 44%, Polska, 0,5 l
Lukrecja w Kwiatach – czarna herbatka z polskiej manufaktury, 50 g
Ekskluzywna kolekcja pralinek do herbaty, 130 g
Prażone ziarna kawy w czekoladzie deserowej, 100 g
Chrupiące migdały zanurzone w ciemnej czekoladzie, 200 g
Eleganckie zielone pudełko prezentowe wykończone szlachetnym papierem, z
zamknięciem magnetycznym. Dekorowane owijką ze srebrnym tłoczeniem. 

Zestaw podarunkowy z likierem
ziołowo-miodowym

Zawartość zestawu:

experiago.pl/zestaw-podarunkowy-z-likierem-ziolowo-miodowym/

 169 zł 207,87 zł SKU - M-733

netto brutto

https://experiago.pl/zestaw-podarunkowy-z-likierem-ziolowo-miodowym/


Wyjątkowy zestaw prezentowy z tradycyjnym polskim alkoholem, świąteczną
herbatą i słodkimi przekąskami. Piołunówka Baczewski to unikalna receptura
sięgająca XVI wieku oparta o wysokiej jakości spirytus i dodatek aromatycznych
przypraw anyżu, melisy, piołunu. W dawnych czasach piołunówce przypisywano
magiczną moc i uchodziła za trunek dający natchnienie artystom. Zestaw zawiera
także bogactwo polskich smaków – niezwykle dekoracyjną czekoladę z
dodatkiem żurawiny, dary natury z rodzimej manufaktury oraz pełne chrupkości
migdały i ziarna kawy skąpane w czekoladowej polewie.

Piołunówka J.A. Baczewski, likier na podstawie przedwojennej receptury, 35%, 0,5 l
Herbata Choinkowa – czarna i zielona z cynamonem, kardamonem i skórką pomarańczy, 100 g
Świąteczna ciemna czekolada dekorowana żurawiną, aronią i imbirem, 85 g
Naturalny syrop gruszkowy z wanilią, 230 ml
Tradycyjna konfitura malinowa z migdałem lub poziomkowa z kwiatem bzu, 100 g
Prażone ziarna kawy Arabica w polewie z czekolady deserowej, 100 g
Chrupiące migdały w białej czekoladzie z cynamonowym pyłkiem, 100 g
Eleganckie granatowe pudełko prezentowe wykończone szlachetnym papierem, z
zamknięciem magnetycznym. Dekorowane owijką ze srebrnym tłoczeniem. 

Zestaw z piołun�wką Baczewski,
herbatą �wiąteczną i bakaliami

Zawartość zestawu:

experiago.pl/zestaw-z-piolunowka-baczewski-herbata-swiateczna-bakalie/

 189 zł 232,47 zł SKU - M-724

netto brutto

https://experiago.pl/zestaw-z-piolunowka-baczewski-herbata-swiateczna-bakalie/


Kosz podarunkowy z najsłynniejszym koniakiem świata – Hennessy – to klasyka
w najlepszym wydaniu. W połączeniu z aromatycznymi kawami w oryginalnych
smakach i pralinkami tworzy elegancki zestaw upominkowy. Hennessy to
tradycyjny, francuski koniak, którego mieszanka destylatów poddawana jest
kilkuletniemu leżakowaniu w dębowych beczkach. Każdy koneser mocniejszych
trunków doceni jego głęboki, bursztynowy kolor i wyczuwalne w smaku korzenne
nuty. W koszu prezentowym znajdują się także figi w syropie z brandy –
wykwintna i niespotykana przekąska, doskonała w duecie z koniakiem.

Koniak Hennessy, Very Special Cognac, Francja, 0,7 l
Kawa o smaku francuskiej wanilii, 100 g
Kawa o smaku czekolady z chili, 100 g
Kolekcja ekskluzywnych pralinek do kawy, 130 g
Figi w syropie z dodatkiem brandy, 200 g
Eleganckie ciemnozielone pudełko prezentowe wykończone szlachetnym papierem, 
z zamknięciem magnetycznym. Dekorowane owijką ze srebrnym tłoczeniem.

Zestaw prezentowy z koniakiem
Hennessy

Zawartość zestawu:

experiago.pl/zestaw-prezentowy-z-koniakiem-hennessy/

269 zł 330,87 zł SKU - M-718

netto brutto

https://experiago.pl/zestaw-prezentowy-z-koniakiem-hennessy/


Polska wódka w skrzynce to już przeszłość. Czas na nowe, eleganckie
rozwiązanie – szykowny zestaw prezentowy w stylowym opakowaniu zrobi
wrażenie na obdarowanych. Sercem tego upominku jest wytworna butelka
polskiej wódki Belvedere, trunek niezwykle ceniony przez koneserów na całym
świecie. Wódka posiada intrygujący smak, w którym słodko-słone nuty przeplatają
pikantne akcenty i czekoladowe niuanse. Do tak wyrafinowanego trunku dobrane
zostały prawdziwe rarytasy: aromatyczna kawa smakowa, praliny z białej
czekolady z domieszką kawy czy naturalna konfitura z wiśni. Oferowane przez nas
kosze prezentowe z wódką wzbogacone zostały o akcent świąteczny –
czekoladową bombkę ręcznie dekorowaną owocami i cynamonem.

Wódka Belvedere Single Estate Rye Smogóry Forest, Polska, 0,70 l
Kawa Winter Time o smaku pomarańczy marcepana i śmietanki lub o smaku
francuskiej wanilii, 100 g
Czekoladki pralinowe Caffe Latte, bała czekolada z dodatkiem kawy,  36 g
Świąteczna bombka z ciemnej czekolady z wiśniami, jabłkiem i cynamonem, 110 g
Wyborna polska konfitura wiśniowa bez cukru, 235 g
Eleganckie  brązowe pudełko prezentowe wykończone szlachetnym papierem, z
zamknięciem magnetycznym. Dekorowane owijką ze srebrnym tłoczeniem. 

Zestaw prezentowy z polską w�dką
Belvedere

Zawartość zestawu:

experiago.pl/zestaw-prezentowy-polska-wodka-belvedere/

299 zł 367,77zł SKU - M-711

netto brutto

https://experiago.pl/zestaw-prezentowy-polska-wodka-belvedere/


Branding i dodatkowe usługi

Branding Wysyłka Kartka
Logo Twojej Firmy na pudełku prezentowym. Indywidualna wysyłka bezpośrednio do Twoich

klientów.
Kartka okolicznościowa z życzeniami dołączona
do prezentu.

experiago.pl/personalizacja-i-branding

https://experiago.pl/personalizacja-i-branding/


Zapraszamy
do kontaktu Zaufali nam:

Agata Kubiak
tel.: (+48) 535 812 610
email: agata.k@experiago.pl
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