Zestawy prezentowe

Klasyczne zestawy prezentowe to
sprawdzony i skuteczny sposób na
wyrażenie wdzięczności, budowanie
relacji i oddanie atmosfery Świąt.
Zestawy proponowane na Święta 2021
wyróżnia styl i elegancja. Zawierają
wyjątkowe produkty, robiące wrażenie
jakością, formą i doskonałym designem.
Powstały z myślą o klientach, którzy
oczekują najwyższej jakości.

Zestawy prezentowe
z winem

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.

experiago.pl/zestawy/prezentowe-z-winem

Zestaw z czerwonym winem,
wiśniami i pralinkami do wina

109 zł
netto

134,07 zł

SKU - W-616

brutto

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

Świąteczny zestaw delikatesowy z
winem - Zimowa Baśń

129 zł

158,67 zł

netto

brutto

SKU - W-645

experiago.pl/zestaw-cabernet-sauvignon-i-wisnioweslodkosci/

Zestaw świąteczny z wiśniowym
grzańcem - Polskie Smaki

129 zł

158,67 zł

netto

brutto

SKU - W-632

experiago.pl/zestaw-swiateczny-polskie-smaki

Świąteczny zestaw delikatesowy
z winem - Zimowa Baśń

129 zł
netto

158,67 zł

SKU - S-302

brutto

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

Zestaw podarunkowy z białym
winem, konfiturą i słodkościami

139 zł

170,97 zł

netto

brutto

SKU - W-644

experiago.pl/kosz-podarunkowy-z-bialym-winemkonfitura-i-slodkosciami/

Zestaw z czerwonym winem,
kawą i truflami

149 zł

183,27 zł

netto

brutto

SKU - W-615

experiago.pl/zestaw-prezetowy-wino-kawa-trufle/

Zestaw z białym winem
francuskim - Dolina Loary

159 zł
netto

195,57 zł

SKU - W-648

brutto

experiago.pl/zestaw-biale-francuskie-wino-dolina-loary/

Zestaw z portugalskim winem
- Finezja Smaków

159 zł

195,57 zł

netto

brutto

SKU - W-649

experiago.pl/zestaw-z-czerwonym-portugalskimwinem/

Zestaw z polskim winem Solaris
- Pierwsza Gwiazdka

189 zł

232,47 zł

netto

brutto

SKU - W-624

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

Zestaw z argentyńskim winem
premium

199 zł
netto

244,77 zł

SKU - W-602

brutto

experiago.pl/zestaw-wino-argentynskie-premium/

Zestaw z polskim winem i
słodkościami

199 zł

244,77 zł

netto

brutto

SKU - W-620

experiago.pl/zestaw-prezentowy-polskie-wino-islodkosci/

Zestaw z białym winem z
Winnicy Wzgórz Trzebnickich

209 zł

257,07 zł

netto

brutto

SKU - W-646

experiago.pl/zestaw-z-bialym-winem-z-winnicy-wzgorztrzebnickich/

Zestaw z włoskim winem, kawą i
pralinami - Słoneczna Toskania

289 zł
netto

355,47 zł

SKU - W-601

brutto

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

Zestaw polskich win i praliny Polska Winnica

269 zł

330,87 zł

netto

brutto

SKU - W-633

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

Zestaw prezentowy z
szampanem rose

349 zł

429,27 zł

netto

brutto

SKU - W-626

experiago.pl/zestaw-prezentowy-z-szampanem-rose/

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

Pudełko z owijką lub wstążką
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.

Owijki standardowe do wyboru

(w cenie zestawu)

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

Opcje premium

(dodatkowo płatne)

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)
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