
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.



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 whisky
Baczewski

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

199 zł 244,77 zł SKU - W-413
netto brutto

Zestaw z whisky i pistacjami -
Bursztynowy Blask

Zestaw z whisky i belgijską
czekoladą

199 zł
netto

244,77 zł SKU - W-425
brutto

experiago.pl/zestaw-z-whisky-baczewski-i-pistacjami-
bursztynowy-blask/

experiago.pl/zestaw-z-whisky-i-belgijska-czekolada/

229 zł
netto

281,67 zł
brutto

SKU - W-429

https://experiago.pl/zestaw-prezentowy-whisky-baczewski/
https://experiago.pl/zestaw-z-whisky-baczewski-i-pistacjami-bursztynowy-blask/
https://experiago.pl/zestaw-z-whisky-i-belgijska-czekolada/


Zestaw upominkowy z whisky
Firean i pralinami

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

229 zł 281,67 zł SKU - W-424
netto brutto

Zestaw ze szkocką whisky
Antiquary 12YO

Zestaw z mocnym alkoholem
Gentleman & Whisky

229 zł
netto

281,67 zł SKU - W-415
brutto

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

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

249 zł
netto

306,27 zł
brutto

SKU - W-247

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


Zestaw z whisky Baczewski i
kostkami chłodzącymi

 

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

279 zł 343,17 zł SKU - W-423
netto brutto

Zestaw whisky Gentleman Jack
z kostkami chłodzącymi

Zestaw z 12-letnią whisky -
Szkockie Marzenie

349 zł
netto

429,27 zł SKU - W-428
brutto

experiago.pl/zestaw-whisky-gentleman-jack/ experiago.pl/zestaw-z-12-letnia-whisky-cardhu-szkockie-
marzenie/

399 zł
netto

490,77 zł
brutto

SKU - W-426

https://experiago.pl/zestaw-z-whisky-baczewski-i-kostkami-chlodzacymi/
https://experiago.pl/zestaw-whisky-gentleman-jack/
https://experiago.pl/zestaw-z-12-letnia-whisky-cardhu-szkockie-marzenie/


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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