
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 2021
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.



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

159 zł 195,57 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

179 zł
netto

220,17 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 likierem ziołowo-
miodowym - Specjał Podlasia

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

189 zł 232,47 zł SKU - M-733
netto brutto

Zestaw z piołun�wką
Baczewski, herbatą i bakaliami

Zestaw z brandy, pralinkami,
kawą - Orzechowe Nuty

189 zł
netto

232,47 zł SKU - M-724
brutto

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

experiago.pl/zestaw-z-brandy-pralinkami-i-kawa-orzechowe-
nuty/

219 zł
netto

269,37 zł
brutto

SKU - M-734

https://experiago.pl/zestaw-podarunkowy-z-likierem-ziolowo-miodowym/
http://experiago.pl/zestaw-z-piolunowka-baczewski-herbata-swiateczna-bakalie
https://experiago.pl/zestaw-z-brandy-pralinkami-i-kawa-orzechowe-nuty/


Zestaw prezentowy z
koniakiem Hennessy

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

269 zł 330,87 zł SKU - M-718
netto brutto

Zestaw prezentowy z polską
w�dką Belvedere

Zestaw z francuskim koniakiem
A.E. Dor

319 zł
netto

392,37 zł SKU - M-711
brutto

experiago.pl/zestaw-prezentowy-polska-wodka-belvedere experiago.pl/zestaw-koniak-a-e-dor/

319 zł
netto

392,37 zł
brutto

SKU - M-729

https://experiago.pl/zestaw-prezentowy-z-koniakiem-hennessy/
http://experiago.pl/zestaw-prezentowy-polska-wodka-belvedere/
https://experiago.pl/zestaw-koniak-a-e-dor/


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/


Pudełko z owijką lub wstążką

Owijka świąteczny wieniec
Owijka świąteczny wieniec + tekst "Wesołych Świąt"  /
"Happy New Year"
Owijka z tekstem: "Wesołych Świąt" /  "Happy New Year"

Podwójna owijka z tłem z kalki wytłaczanej srebrnymi gwiazdkami
+ tekst "Wesołych Świąt"/"Happy New Year" (+4 zł/sztuka)
Owijka z pełnym tłoczeniem (gwiazdki/krzyżyki) (+4 zł/sztuka)
Wstążka z kokardą (+5 zł/sztuka)

Owijki standardowe do wyboru 

Opcje premium

(w cenie zestawu)

(dodatkowo płatne)

Ekskluzywne pudełka prezentowe wykonane zostały ze sztywnej
tektury wykończonej szlachetnym papierem. Posiadają uchylne
wieko z ukrytym magnetycznym zamknięciem. Ich konstrukcja jest
stabilna i trwała. Pudełka są łatwe i wygodne w transporcie i
prezentują się wyjątkowo elegancko przy wręczaniu.

Do pudełka prezentowego można dobrać wstążkę z kokardą lub
świąteczną owijkę w kolorze pudełka prezentowego, z motywem
graficznym lub tekstem  tłoczonym srebrną lub złotą folią.



Zapraszamy
do kontaktu Zaufali nam:

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