
Zestawy prezentowe



Klasyczne zestawy prezentowe to
sprawdzony i skuteczny spos�b na

wyrażenie wdzięczno�ci, budowanie
relacji i oddanie atmosfery �wiąt.

Zestawy proponowane na �więta 2020
wyr�żnia styl i elegancja. Zawierają one
wyjątkowe produkty robiące wrażenie

jako�cią, formą i doskonałym designem.
Powstały z my�lą o klientach, kt�rzy

oczekują najwyższej jako�ci.



Zestawy prezentowe z winem, wyjątkowymi delicjami oraz dopasowanymi
akcesoriami. Klasyka w nowoczesnym i niezwykle eleganckim wydaniu.
Ponadczasowy i uniwersalny podarunek, który sprawdzi się przy każdej
okazji: jako prezenty dla partnerów biznesowych lub zestawy świąteczne
dla pracowników. Tradycyjne kosze prezentowe z winem i słodyczami 
w oryginalnej odsłonie i wielu wariantach, które sprostają oczekiwaniom
najbardziej wymagających klientów.

Zestawy prezentowe
z winem

experiago.pl/zestawy/prezentowe-z-winem

https://experiago.pl/zestawy/prezentowe-z-winem/


Zestaw z czerwonym winem,
wi�niami i pralinkami do wina

experiago.pl/zestaw-czerwone-wino-wisnie-pralinki-do-
wina

99 zł 121,77 zł SKU - W-616
netto brutto

Zestaw �wiąteczny Polskie
Smaki z wi�niowym grza�cem

�wiąteczny zestaw delikatesowy z
winem - Zimowa Ba��

119 zł
netto

146,37 zł SKU - S-302
brutto

experiago.pl/zestaw-swiateczny-wino-swiateczna-
herbata

experiago.pl/zestaw-swiateczny-polskie-smaki

129 zł
netto

158,67 zł
brutto

SKU - W-632

https://experiago.pl/zestaw-czerwone-wino-wisnie-pralinki-do-wina/
https://experiago.pl/zestaw-swiateczny-wino-swiateczna-herbata/
https://experiago.pl/zestaw-swiateczny-polskie-smaki/


�wiąteczny zestaw 
z kawą i winem

experiago.pl/swiateczny-zestaw-kawa-wino

139 zł 170,97 zł SKU - W-607
netto brutto

Zestaw prezentowy z sauvignon
blanc i czekoladkami

Ogie� w kominku –
Rozgrzewający zestaw �wiąteczny

149 zł
netto

183,27 zł SKU - W-630
brutto

experiago.pl/ogien-w-kominku-rozgrzewajacy-
zestaw-zimowy

experiago.pl/zestaw-wino-sauvignon-blanc-czekoladki

149 zł
netto

183,27 zł
brutto

SKU - W-605

https://experiago.pl/swiateczny-zestaw-kawa-wino/
https://experiago.pl/ogien-w-kominku-rozgrzewajacy-zestaw-zimowy/
https://experiago.pl/zestaw-wino-sauvignon-blanc-czekoladki/


Zestaw prezentowy 
�wiąteczne Delicje

experiago.pl/zestaw-prezentowy-swiateczne-delicje

149 zł 183,27 zł SKU - W-622
netto brutto

Firmowy zestaw prezentowy z
winem - Triumf Czerwieni

Zestaw z argenty�skim winem
premium

159 zł
netto

195,57 zł SKU - W-634
brutto

experiago.pl/firmowy-zestaw-prezentowy-wino-
pralinki-kawa-herbata

experiago.pl/zestaw-wino-czerwone-bombonierka-
akcesoria-do-wina

169 zł
netto

207,87 zł
brutto

SKU - W-602

https://experiago.pl/zestaw-prezentowy-swiateczne-delicje/
https://experiago.pl/firmowy-zestaw-prezentowy-wino-pralinki-kawa-herbata/
https://experiago.pl/zestaw-wino-czerwone-bombonierka-akcesoria-do-wina/


Zestaw z francuskimi winami
 i akcesoriami do wina

experiago.pl/swiateczny-zestaw-z-francuskimi-winami-i-
akcesoriami-do-wina

199 zł 244,77 zł SKU - W-629
netto brutto

Zestaw z winem, pralinkami i
akcesoriami do wina

Polska Winnica – Zestaw win z
wi�niami w likierze i pralinkami

219 zł
netto

269,37 zł SKU - W-614
brutto

experiago.pl/zestaw-czerwone-wino-pralinki-
akcesoria

experiago.pl/polska-winnica-zestaw-win-bombonierka

249 zł
netto

306,27 zł
brutto

SKU - W-633

https://experiago.pl/swiateczny-zestaw-z-francuskimi-winami-i-akcesoriami-do-wina/
https://experiago.pl/zestaw-czerwone-wino-pralinki-akcesoria/
https://experiago.pl/polska-winnica-zestaw-win-bombonierka/


Zestaw z winem, kawą
smakową i pralinkami do kawy

experiago.pl/zestaw-wino-czerwone-kawa-pralinki-do-
kawy

249 zł 306,27 zł SKU - W-601
netto brutto

Zestaw prezentowy z
szampanem rose

Włoskie wino, czekoladki 
i herbata z konfiturami

349 zł
netto

429,27 zł SKU - W-626
brutto

experiago.pl/zestaw-prezentowy-z-szampanem-rose experiago.pl/czerwone-wino-czekoladki-herbata-
konfitury

409 zł
netto

503,7 zł
brutto

SKU - W-638

https://experiago.pl/zestaw-wino-czerwone-kawa-pralinki-do-kawy/
https://experiago.pl/zestaw-prezentowy-z-szampanem-rose/
https://experiago.pl/czerwone-wino-czekoladki-herbata-konfitury/


Whisky to ulubiony alkohol ludzi sukcesu. Trunek, który nosi w sobie 
znamiona luksusu. Zestawy prezentowe z whisky doskonale podkreślą 
wartość długoletniej współpracy z partnerem biznesowym, okażą
klientowi należny szacunek, a także pomogą docenić lojalnego
pracownika. Stylowe kosze prezentowe w nowoczesnej formie zrobią
wyjątkowe i niezapomniane wrażenie.

Zestawy prezentowe
z whisky

experiago.pl/zestawy/kosze-prezentowe-whisky/

https://experiago.pl/zestawy/kosze-prezentowe-whisky/


Zestaw prezentowy z
kanadyjską whisky Aviator

experiago.pl/zestaw-prezentowy-z-kanadyjska-whisky

169 zł 207,87 zł SKU - W-414
netto brutto

Zestaw prezentowy z whisky
Baczewski

Zestaw prezentowy z 12-letnią
whisky Ballantine’s

199 zł
netto

244,77 zł SKU - W-413
brutto

experiago.pl/zestaw-prezentowy-whisky-baczewski experiago.pl/zestaw-upominkowy-whisky-ballantines

199 zł
netto

244,77 zł
brutto

SKU - W-417

http://experiago.pl/zestaw-prezentowy-z-kanadyjska-whisky/
http://experiago.pl/zestaw-prezentowy-whisky-baczewski/
https://experiago.pl/zestaw-upominkowy-whisky-ballantines/


Zestaw upominkowy z whisky
Firean i pralinami

experiago.pl/zestaw-upominkowy-z-whisky-firean-i-
pralinami

219 zł 269,37 zł SKU - W-424
netto brutto

Zestaw ze szkocką whisky
Antiquary 12YO

Zestaw z whisky Baczewski i
kostkami chłodzącymi

219 zł
netto

269,37 zł SKU - W-415
brutto

experiago.pl/zestaw-prezentowy-szkocka-whisky-
antiquary

experiago.pl/zestaw-z-whisky-baczewski-i-kostkami-
chlodzacymi

259 zł
netto

318,57 zł
brutto

SKU - W-423

https://experiago.pl/zestaw-upominkowy-z-whisky-firean-i-pralinami/
https://experiago.pl/zestaw-prezentowy-szkocka-whisky-antiquary/
https://experiago.pl/zestaw-z-whisky-baczewski-i-kostkami-chlodzacymi/


Zestaw z whisky, smakową
kawą i morelami w whisky

experiago.pl/zestaw-whisky-smakowa-kawa-morele-w-
whisky

279 zł 343,17 zł SKU - W-411
netto brutto

Whisky Glenfiddich z włoskimi
pralinkami

Zestaw prezentowy z 21-letnią
whisky Ballantine’s

409 zł
netto

503,07 zł SKU - W-420
brutto

experiago.pl/zestaw-whisky-glenfiddich-wloskie-
pralinki

experiago.pl/zestaw-prezentowy-21-letnia-whisky-
ballantines

539 zł
netto

662,97 zł
brutto

SKU - W-422

https://experiago.pl/zestaw-whisky-smakowa-kawa-morele-w-whisky/
https://experiago.pl/zestaw-whisky-glenfiddich-wloskie-pralinki/
https://experiago.pl/zestaw-prezentowy-21-letnia-whisky-ballantines/


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/


Wi�niowo-malinowy zestaw
z nalewką i kawą

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

149 zł 183,27 zł SKU - M-719
netto brutto

�wiąteczny zestaw prezentowy
z brandy

Zestaw upominkowy z nalewką
pigwową i truflami

169 zł
netto

207,87 zł SKU - M-714
brutto

experiago.pl/zestaw-prezentowy-z-brandy/ experiago.pl/zestaw-upominkowy-nalewka-pigwowa-
trufle

169 zł
netto

207,87 zł
brutto

SKU - M-715

http://experiago.pl/wisniowo-malinowy-swiateczny-zestaw-podarunkowy-nalewka-kawa
http://experiago.pl/zestaw-prezentowy-z-brandy/
https://experiago.pl/zestaw-upominkowy-nalewka-pigwowa-trufle/


Zestaw z nalewką miodową
premium z Podlasia

experiago.pl/zestaw-nalewka-miodowa-z-podlasia

179 zł 220,17 zł SKU - M-722
netto brutto

Zestaw z piołun�wką
Baczewski, herbatą i bakaliami

Zestaw prezentowy z
koniakiem Hennessy

189 zł
netto

232,47 zł SKU - M-724
brutto

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

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

269 zł
netto

330,87 zł
brutto

SKU - M-718

http://experiago.pl/zestaw-nalewka-miodowa-z-podlasia/
http://experiago.pl/zestaw-z-piolunowka-baczewski-herbata-swiateczna-bakalie
http://experiago.pl/zestaw-prezentowy-z-koniakiem-hennessy/


Zestaw z francuskim
koniakiem A.E. Dor

experiago.pl/zestaw-koniak-a-e-dor

299 zł 367,77 zł SKU - M-729
netto brutto

Zestaw prezentowy z polską
w�dką Belvedere

Zestaw z ginem, kawą smakową
i pralinkami premium

299 zł
netto

367,77 zł SKU - M-711
brutto

experiago.pl/zestaw-prezentowy-polska-wodka-belvedere experiago.pl/zestaw-prezentowy-z-ginem-kawa-
smakowa-i-pralinkami-premium

309 zł
netto

380,07 zł
brutto

SKU - M-731

http://experiago.pl/zestaw-koniak-a-e-dor/
http://experiago.pl/zestaw-prezentowy-polska-wodka-belvedere/
https://experiago.pl/zestaw-prezentowy-z-ginem-kawa-smakowa-i-pralinkami-premium/


Kosze prezentowe z wyjątkowymi mieszankami herbat i aromatyczną
kawą. Starannie wyselekcjonowane herbaty liściaste i wysokogatunkowe
ziarna kawy z różnych zakątków świata połączyliśmy z czekoladowymi
specjałami, naturalnymi konfiturami i syropami z polskich manufaktur.
Elegancko, z klasą i wyjątkowo smacznie - tak, by zaspokoić oczekiwania
miłośników kawy i herbaty.

Zestawy prezentowe
z herbatą i kawą

experiago.pl/zestawy/kosze-prezentowe-herbata-kawa

https://experiago.pl/zestawy/kosze-prezentowe-herbata-kawa/


Zestaw z kawą smakową
i wi�niowymi delicjami

experiago.pl/zestaw-z-kawa-smakowa-i-wisniowymi-
delicjami

109 zł 134,07 zł SKU - K-201
netto brutto

Zestaw z herbatą i
czekoladkami z brandy

Zestaw z herbatą 
i �wiątecznymi delicjami

109 zł
netto

134,07 zł SKU - H-325
brutto

experiago.pl/zestaw-z-herbata-i-czekoladkami-
cynamonowe-swieta

experiago.pl/zestaw-swiateczny-herbata-swiateczne-
delicje

119 zł
netto

146,37 zł
brutto

SKU - H-318

http://experiago.pl/zestaw-z-kawa-smakowa-i-wisniowymi-delicjami/
https://experiago.pl/zestaw-z-herbata-i-czekoladkami-cynamonowe-swieta/
https://experiago.pl/zestaw-swiateczny-herbata-swiateczne-delicje/


Zestaw �wiąteczny z herbatą 
i konfiturami

experiago.pl/zestaw-swiateczny-herbata-konfitury

129 zł 158,67 zł SKU - H-202
netto brutto

Zestaw prezentowy 
Zielona Choinka

Zestaw prezentowy z kawą
smakową i bombonierką

139 zł
netto

170,97 zł SKU - H-317
brutto

experiago.pl/zestaw-swiateczny-herbaty-konfitury-
slodycze

experiago.pl/swiateczny-zestaw-prezentowy-z-kawa-
smakowa-i-bombonierka

149 zł
netto

183,27 zł
brutto

SKU - K-204

https://experiago.pl/zestaw-swiateczny-herbata-konfitury/
https://experiago.pl/zestaw-swiateczny-herbaty-konfitury-slodycze/
https://experiago.pl/swiateczny-zestaw-prezentowy-z-kawa-smakowa-i-bombonierka/


Zestaw z kawą, herbatą i
lukrecją

experiago.pl/swiateczny-zestaw-z-herbata-i-lukrecja

169 zł 207,87 zł SKU - H-323
netto brutto

Zestaw prezentowy - W Blasku
�wiecy

Zestaw z filiżanką Rosenthal,
pralinkami i kawą

199 zł
netto

244,77 zł SKU - K-203
brutto

experiago.pl/kawowo-wisniowy-zestaw-podarunkowy experiago.pl/zestaw-milosnik-kawy-filizanka-rosenthal

249 zł
netto

306,27 zł
brutto

SKU - H-312

http://experiago.pl/swiateczny-zestaw-z-herbata-i-lukrecja/
https://experiago.pl/kawowo-wisniowy-zestaw-podarunkowy/
https://experiago.pl/zestaw-milosnik-kawy-filizanka-rosenthal/


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/


Owijki

Świąteczny wieniec (w cenie zestawu)
Świąteczny wieniec + tekst "Wesołych Świąt"

Świąteczny wieniec + tekst "Happy New Year"
(w cenie zestawu)

(w cenie zestawu)

Tekst "Wesołych Świąt" (w cenie zestawu)
Tekst "Happy New Year" (w cenie zestawu)

Podwójna owijka z tekstem "Wesołych Świąt" oraz

Podwójna owijka z tekstem "Happy New Year" oraz
srebrnymi gwiazdkami (+ 4 zł netto / sztuka)

srebrnymi gwiazdkami (+ 4 zł netto / sztuka)

Świąteczny wieniec

Świąteczny tekst

Podwójna owijka

Do zestawu prezentowego można dobrać świąteczną owijkę w kolorze pudełka prezentowego,
ze świątecznym motywem tłoczonym srebrną lub złotą folią.



Zapraszamy
do kontaktu Zaufali nam:

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

Experiago.pl | Prezentokracja.pl 
Experiago Sp. z o.o.
Legnicka 52/203, 54-204 Wrocław


