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Szanowni Państwo,

Prezentujemy naszą najnowszą kolekcję koszy podarunkowych i zestawów upominkowych, które będą stanowiły 
ciekawą inspirację na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Wszystkie prezenty zostały stworzone w oparciu 
o najnowsze rynkowe trendy zawierające niespotykane opakowania, grafiki, kolorystykę i dobór produktów 
zarówno delikatesowych, jak i win oraz trunków mocnych. Zapraszamy również do zapoznania się z całą ofertą 
świąteczną na naszych stronach: www.swietaswieta.com.pl i www.topslodycze.pl.

Każdy upominek możemy spersonalizować drukując logo na opakowaniu, dodając bilecik lub personalizowaną 
wstążkę albo firmowy gadżet.

W katalogu znajdują się gotowe pomysły przepięknych kompozycji prezentowych ale jeżeli chcecie Państwo 
stworzyć swój niepowtarzalny zestaw, skomponowany na indywidualne życzenie zapraszamy do kontaktu  
z naszym Działem Handlowym: 

biuro@topmarketing.com.pl, swieta@topmarketing.com.pl, kontakt@topslodycze.pl 

Nasi Managerowie służą fachową poradą!

Wysyłka koszy
i zestawów w 24h

Wysyłka indywidualna /
jednostkowe opakowanie

Promocja 
10% wartości zamówienia 

do wydania do końca 
września na zakupy w 

sklepie Polskispichlerz.pl

Dostawa na terenie
Warszawy gratis



ZESTAW Z KOKARDĄ

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l • Bombonierka palinek 
z czekolady mlecznej z nadzieniem o smaku  orzechowym 160g • Puszka herbaty 
zielonej Leśna Spiżarnia 50g • Puszka karmelków owocowych 50g • Orzechy laskowe 
w czekoladzie mix 200g • Sopelki choinkowe w kolorze granatowym 5 sztuk 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany 
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu:27x35x10cm.

Cena: 79,90 PLN netto

SZYKOWNA ELEGANCJA
Szykowana elegancja to harmonijna kompozycja wytwornej formy, estetyki i kolorystyki. To szczegółowo 

dobrana i wyselekcjonowana kolekcja zarówno z uwagi na produkty, jak i wyjątkowo dobrane barwy.  
W zestawach upominkowych i koszach prezentowych można znaleźć niepowtarzalne słodkości, 

wykwintne alkohole, aromatyczne herbaty, zdobione pierniczki i produkty Premium.
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KUFEREK MARCEPANOWY

Butelka czerwonego wina wytrawnego 0,75l • Puszka karmelków 
kawowych 175g • Tabliczka wybornej czekolady z kawą 100g • Marcepan 
100g • Herbata Earl Grey 50g • Pralinki czekoladowe 3 sztuki 

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym ze świąteczną grafiką. 
Zestawy sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary: 25x25x15cm.

Cena: 97 PLN netto

ZESTAW 
SZYKOWNA ELEGANCJA

Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina wytrawnego 0,75l • Kolekcja belgijskich pralin 
w eleganckim pudełku z kokardką 125g • Aromatyczna, wykwintna czekolada deserowa 

z dodatkiem czekolady pomarańczowej, aromatycznej galaretki pomarańczowej, 
orzechów oraz czekoladowych dekoracji 100g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 89 PLN netto
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KUFEREK Z BOMBKAMI

Butelka czerwonego portugalskiego wina 0,7l • Kolekcja belgijskich pralin 
w eleganckim pudełku z kokardką125g • Listki waflowe z Serca Fabryki 
Kopernik 96g • Delikatna mleczna czekolada belgijska z dodatkiem 
czekolady białej, czekoladowych ziaren kawy i gwiazdek • Sztabka złota z 
wiśniami w czekoladzie z alkoholem 72g

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym, 
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany 
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 136 PLN netto

ZESTAW RESERVA

Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina wytrawnego Marquesado Rioja Reserva 2011 
0,75l • Czekoladowe cygaro 38g • Puszka herbaty sypanej mieszanej 50g • Tabliczka 
wyśmienitej czekolady o smaku cytrynowym i sernika 100g • Trufla kokosowa 200g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 104 PLN netto
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KUFEREK FINE AROMA

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego • Orzechy laskowe 
w mlecznej czekoladzie 50g • Sopelki choinkowe w kolorze srebrnym 8 
sztuk • Kawa rozpuszczalna w słoiku Davidoff Fine Aroma 100 • Migdały 
prażone w czekoladzie mlecznej i kakao 80g • Draże czekoladowe oblane 
pysznym lukrem 50g • Herbata owocowa w puszce 50g 

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym, zamykanym na 
magnes. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 128 PLN netto

ZESTAW CHOCCO WEDEL

Oryginalny likier czekoladowy Wedel będący niezwykłym połączeniem wyjątkowych 
polskich smaków: aksamitnej czekolady E. Wedel oraz szlachetnej polskiej wódki 
Chopin 500ml • Angielska herbatka Organic 2 sztuki • Listki waflowe w deserowej 

czekoladzie z Serca Fabryki 96g • Piernik świąteczny • Tabliczka pysznej czekolady Wedel 
z orzechami laskowymi 100g • Puszka kawy mielonej smakowej Arabica Advokat 100g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu:27x35x10cm.

Cena: 129 PLN netto
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KUFEREK PROSECCO

Prosecco Spumante Brut włoskie, wytrawne musujące 0,75l • 
Ekskluzywne czekoladki Lindt 4 sztuki • Tabliczka doskonałej ciemnej 
czekolady z płatkami złota 100g

Całość w eleganckim drewnianym pudełku stylizowanym na styl retro. 
Wymiary zestawu: 34x13x10cm.

Cena: 120 PLN netto

ZESTAW MIKO

Butelka francuskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l • Beza z kremem o smaku 
truskawkowym 45g • Sopelki choinkowe w kolorze czerwonym 3 sztuki • Pierniki 

czekoladowe w różnych kształtach w pudełku 250g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 65 PLN netto
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KUFEREK GRANT

Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l • Puszka 
karmelków kawowych 50g • Tabliczka pysznej czekolady mlecznej z 
kawą 100g • Marcepan 100g • Herbata Owocowe Tornado 50g

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym ze świąteczną grafiką. 
Zestawy sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary: 25x25x15cm.

Cena: 94 PLN netto

ZESTAW LEŚNA SPIŻARNIA

Butelka francuskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l • Paluszek czekoladowe 
z miętą pieprzową • Tabliczka pysznej mlecznej czekolady z dodatkiem orzechów 

laskowych 100g • Paluszki czekoladowe miętowe 107g • Piernik świąteczny • Puszka 
herbaty zielonej Leśna Spiżarnia 50g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 88 PLN netto
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KUFEREK LOTUS

Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l • Draże czekoladowe 
oblane pysznym lukrem 50g • Czekoladka z karmelizowanymi owocami 35g • 
Migdały w czekoladzie deserowej, mlecznej i białej z dodatkiem cynamonu 200g 
• Puszka kawy Wanilia w rumie 100g • Pralinki czekoladowe z wiśnią w likierze 3 
sztuki 

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym ze świąteczną grafiką. Zestawy 
sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary: 25x25x15cm.

Cena: 99,90 PLN netto

ZESTAW VIOLET

Butelka włoskiego, czerwonego wina wytrawnego Negroamoro 0,75l • Puszka 
świątecznej czarnej herbaty 50g • Czekoladowe cygar • Draże czekoladowe oblane 

pysznym lukrem 50g • Toruńskie pierniki o smaku czarnej porzeczki 124g • Tabliczka 
wyśmienitej ciemnej czekolady 100g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 89 PLN netto
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KUFEREK WOOD Z RENIFEREM

Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l • 
Tabliczka doskonałej ciemnej czekolady z płatkami złota 
100g • Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g • 
Kawa mielona w sakiewce z kokardką Piernik w czekoladzie 
50g • Czekoladowy baton Lindt 

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym ze 
świąteczną grafiką.nZestawy sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary: 25x25x15cm.

Cena: 98 PLN netto
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ZESTAW MORELOWY

Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l • Beza z kremem o smaku 
truskawkowym 45g • Batonik czekoladowy ciemna czekolada 43g • Mini pierniczki z 
morelowym nadzieniem 3 sztuki 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 49 PLN netto

UPOMINKI DLA KAŻDEGO
Zestawy upominkowe to propozycja na prezenty gwiazdkowe szczególnie dla tych, którzy chcą 

obdarować Bliskich, Kontrahentów czy Pracowników upominkiem eleganckim, wyszukanym i... pysznym. 
Cudowny smak i piękna forma reklamy poprzez podniebienie to słodka metoda docierania do Klientów 

i utrwalania wizerunku marki. Indywidualne znakowanie i atrakcyjne opakowanie, a co najważniejsze, 
świetny smak, sprawiają, że dzięki naszym zestawom upominkowym każda firma zostanie pozytywnie 

zapamiętana.
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ZESTAW CYTRYNOWY

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l • Trufla nadziewana 
200g • Beza z kremem o smaku cytrynowym 45g • Pralinki czekoladowe z 
orzechem laskowym 3 sztuki

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany 
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Cena: 49,90 PLN netto

ZESTAW DO GRZAŃCA

Butelka wina wiśniowego półsłodkiego z Winiarni 
Zamojskiej 0,75l • Zestaw przypraw do grzańca: laski 

cynamonu, goździki, anyż

Całość w pudełku eko z wypełnieniem i ze świąteczną 
grafiką. Wymiary zestawu: 32x10x10cm.

Cena: 49 PLN netto
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ZESTAW SOLANO

Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina wytrawnego 0,75l • Czekoladka ręcznie 
wyrabiana z dodatkami owoców i przypraw 

Całość w pudełku świątecznym z kokardką.

Cena: 46 PLN netto

ZESTAW PENASOL

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina 
półsłodkiego 0,75l • Draże czekoladowe 
oblane pysznym lukrem 50g • Cukrowa 

laska • Tabliczka pysznej czekolady ciemnej 
z dodatkiem migdałów 100g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. 

Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 65 PLN netto
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KUFEREK SANTA

Butelka francuskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l • Tabliczka ręcznie robionej 
czekolady mlecznej z truskawką 53g • Świąteczny pierniczek • Cukrowa laska świąteczna 
2 sztuki • Herbata mieszana Świąteczny Czas w sakiewce z kokardką 50g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 73 PLN netto

ZESTAW BOSCATO

Butelka włoskiego czerwonego wina 
wytrawnego 0,75l • Tabliczka ręcznie robionej 

czekolady czarnej z dodatkiem truskawki 105g 
• Pralinki mix 200g • Dzwonek czekoladowy • 
Świąteczna herbata owocowa w sakiewce z 

kokardką 50g • Cukrowe laski 2 sztuki • Kuferek z 
czekoladkami z wiśnią 133g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. Zestaw 
sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 27x35x10cm.

Cena: 94 PLN netto

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

TELEFON
+48 22 811 57 02

WWW
www.swietaswieta.com.pl
www.topslodycze.pl

E-MAIL
swieta@topmarketing.com.pl
biuro@topmarkeing.com.pl
kontakt@topslodycze.pl



ZESTAW MELODIA

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego • Cukrowa laska świąteczna • 
Świąteczna herbata sypana czarna 50g • Tabliczka wyśmienitej czekolady mlecznej z 
dodatkiem jagód i delikatnym smakiem sernika 100g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 58 PLN netto

ZESTAW VERONA

Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
• Pralinki czekoladowe Verona 125g • Świąteczna herbata 

owocowa w sakiewce z kokardką 50g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką.  Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 68 PLN netto
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ZESTAW Z GWIAZDKAMI

Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego 
0,75l • Ciastka korzenne z czekolada gorzką 200g 
• Batonik czekoladowy ciemna czekolada 43g • 
Cynamonowe gwiazdki 175g • Mini pierniczki z 
morelowym nadzieniem 3 sztuki 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z 
wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw 
sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary 
zestawu: 25x25x15cm.

Cena: 65 PLN netto

KUFEREK MORELOWY

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l • Czekolada ciemna z 
pomarańczą 35g • Pierniki w czekoladzie z nadzieniem morelowym 145g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 58 PLN netto
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ZESTAW POMARAŃCZOWY

Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l • 
Świąteczny piernik w kształcie domku • Tabliczka wyśmienitej 
czekolady z dodatkiem pomarańczy 100g • Puszka kawy 
smakowej z dodatkiem pomarańczy 100g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 76 PLN netto

ZESTAW KLASYKA

Butelka hiszpańskiego, czerwonego wina wytrawnego 0,75l • 
Włoskie ciastka kruche 150g • Tabliczka wyśmienitej czekolady 

mlecznej z orzechami laskowymi 100g • Herbata zielona deserowa 
50g • Pralinki czekoladowe z orzechem laskowym 2 sztuki 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 67 PLN netto
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ZESTAW ŁOWICKI

Butelka portugalskiego, czerwonego wina wytrawnego 0,75l • Śliwki w czekoladzie 
Plums Garden 150g • Tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów i kandyzowanych 
owoców 50g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 76 PLN netto

ZESTAW PALAZZO

Butelka włoskiego, czerwonego wytrawnego 
wina 0,75l • Herbata sypana Owocowe Tornado 

50g • Delikatna mleczna czekolada belgijskiej 
firmy Callebaut z dodatkiem czekolady białej, 

czekoladowych ziaren kawy i gwiazdek

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką.  Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 78 PLN netto
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ZESTAW CYNAMONOWY

Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l • 
Czekoladka ciemna z jabłkiem i cynamonem w opakowaniu 
z rozetą 35g • Sopelki choinkowe w kolorze granatowym 3 
sztuki • Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 180g • 
Orzechy laskowe pralinowe z cynamonem 80g • Świąteczna 
aromatyzowana herbata zielona • Truskawki w Szampanie w 
sakiewce z kokardką 50g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną 
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary 
zestawu:27x35x10cm.

Cena: 99 PLN netto

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

TELEFON
+48 22 811 57 02

WWW
www.swietaswieta.com.pl
www.topslodycze.pl

E-MAIL
swieta@topmarketing.com.pl
biuro@topmarkeing.com.pl
kontakt@topslodycze.pl



PUDEŁECZKO GWIAZDKOWE

Świąteczny pierniczek • Cukrowa laska świąteczna 2 sztuki • Słoik mini konfitury do 
herbaty 28g • Orzechy laskowe w mlecznej czekoladzie 50g • Świąteczna herbata 
mieszana 50g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Cena: 37,90 PLN netto

MAŁE CO NIECO
Małe wcale nie musi być skromne. Drobne upominki proponowane przez nas to słodkie, pięknie 

opakowane produkty, które na pewno wywołają uśmiech na niejednej twarzy.  To drobny gest w postaci 
słodyczy, setów czy małych zestawów upominkowych, który będzie mile przyjęty przez obdarowanego.
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PUSZKA WIŚNIOWA

Zawartość: czekoladowe pralinki z wiśnią w likierze. 

Ilość: 12 sztuk. Opakowanie: puszka. Znakowanie: full color na etykiecie 
dookoła puszki. Wymiary puszki: 12x7cm. Minimalne zamówienie: 100 sztuk.

Cena: 14,50 PLN netto

PUDEŁECZKO NATURALNIE DESEROWY

Kwa mielona Arabica smakowa Irish Whisky 100g • Herbata czarna 
deserowa 50g • Świąteczny piernik 

Całość w pudełku eko z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. 
Wymiary zestawu: 23x18x10cm.

Cena: 39 PLN netto

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

TELEFON
+48 22 811 57 02

WWW
www.swietaswieta.com.pl
www.topslodycze.pl

E-MAIL
swieta@topmarketing.com.pl
biuro@topmarkeing.com.pl
kontakt@topslodycze.pl



PIERNIKOWE PREZENTY

Zawartość: Prezenty z nadrukiem na masie cukrowej. 

Opakowanie: pudełko z okienkiem z dowolną grafiką. Znakowanie: na 
pudełku. Logo: na pudełku. Wymiary: 16,5x8x1,5cm. Ilość: 3 sztuki. Minimalne 
zamówienie: 500 sztuk. Termin przydatności: 3 miesiące.

Cena: 11,50 PLN netto - 2000 szt.

PUDEŁECZKO Z RENIFEREM

Żurawina w czekoladzie 80g • Świąteczny piernik Renifer • Świąteczna herbata owocowa 
w sakiewce z kokardką 50g • Pralinki czekoladowe z wiśnią w likierze 2 sztuki 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Cena: 41 PLN netto
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ZESTAW DO WYRABIANIA PIERNIKÓW

Przyprawa korzenna do piernika • 5 foremek w różnych kształtach do 
wykrawania ciasta • Słoik mini miodku 40g • Przepis na pyszne pierniczki 

Dekoracja świąteczna składająca się z suszonych plasterków pomarańczy i 
lasek cynamonu. Minimalne zamówienie: 100sztuk. Całość w zamykanym 
pudełku ze świąteczną obwolutą. Wymiary zestawu: 23x15,5x7,5cm.

Cena: 39 PLN netto

CZEKOLADKI GWIAZDKOWE

Zawartość: czekoladka z nadrukiem świątecznym. 

Ilość: 3 sztuki. Opakowanie: pudełko wykonane z ozdobnego kartonu 
z okienkami z dowolną grafiką. Logo na opakowaniu. Wymiary: 

16,5x8x1,5cm. Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena: 9,55 PLN netto - 2000 szt.
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PUDEŁECZKO STAR

Świąteczna herbata czarna 50g • Cukrowa laska świąteczna 2 sztuki • Świeca 
świąteczna • Tabliczka wyśmienitej czekolady mlecznej 100g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem. Zestaw 
sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Cena: 29 PLN netto

SŁODKA TOREBKA

Herbata zielono – biała deserowa 50g • Kawa mielona smakowa Arabica 
100g • Piernik świąteczny z nadrukiem na masie cukrowej

Minimalne zamówienie: 100 sztuk. Całość w pudełku w uchwytem. Na 
pudełku obwoluta. Logo: znakowanie na obwolucie. Wymiary zestawu: 

13,5x6x27cm.

Cena: 27,60 PLN netto (bez obwoluty - 26 PLN netto)
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PIERNIKOWE CHMURKI

Zawartość: Pierniki z nadzieniem jabłkowym, oblane czekoladą. 

Waga: 140g. Opakowanie drukowane full color z papieru ozdobnego. 
Znakowanie: full kolor na obwolucie. Logo: na obwolucie. Wymiary: 
17x6x4,5cm. Minimalne zamówienie: 100 sztuk.

Cena: 4,90 PLN netto - 2000 szt.

CHOINKA Z PRALINKAMI

Zawartość: Czekoladki z orzechem laskowym zawinięte 
w ozdobną, zieloną folię. 

Ilość: 4 sztuki. Opakowanie: pudełko w kształcie choinki wykonane z 
papieru ozdobnego na górze przewiązane wstążeczkę w dowolnym kolorze. 

Znakowanie: full kolor na pudełku. Logo: na pudełku. Wymiary: 6x6x14cm. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena: 3,20 PLN netto - 2000 szt.
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SASZETKA KARMELOWA

Zawartość: Słonecznik prażony w karmelu. 

Waga: 20g. Wstążka: dowolny kolor. Opakowanie drukowane full 
color z papieru ozdobnego. Logo: na opakowaniu. 
Wymiary: 6x10x3cm. Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena: 4,90 PLN netto - 2000 szt.

TOREBKA IMBIROWA

Herbata zielono – biała deserowa 50g • Drewniany czerpak do miodu • 
Słoik pysznego imbirowego miodu 100g 

Minimalne zamówienie: 100sztuk. Całość w pudełku w uchwytem. Na 
pudełku obwoluta. Logo: znakowanie na obwolucie. Wymiary zestawu: 

13,5x6x27cm.

Cena: 28 PLN netto
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ŚWIĄTECZNIE OWOCOWO

Herbata czarna deserowa z dodatkiem jabłka ze świąteczną 
etykietą 50g • Owoce kandyzowane w czekoladzie w pudełku 
świątecznym 80g 

Wymiary zestawu: 22x22x8cm. Minimalne zamówienie: 200 
sztuk. Całość w zamykanym pudełku eco z tektury z wkładką.

Cena: 17,98 PLN netto - 2000 szt.

KUFEREK Z KONFITURAMI

Konfitura z pomarańczy 100g • Konfitura czarny bez 100g • 
Konfitura z mirabelki 100g • Konfitura różana truskawka 100g • 

Konfitura truskawka z rabarbarem 100g 

Całość w naturalnym pudełku z tektury falistej ze świąteczną 
wycinką, z wypełnieniem naturalną wełną drzewną. Minimalne 

zamówienie: 50 sztuk.

Cena: 55 PLN netto
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SKRZYNECZKA FOLKOWA

Konfitura z gruszki i limonki z białym pieprzem 40g • Mus malinowy 40g • Powidła ze 
śliwek z cynamonem i orzechami włoskimi 40g • Konfitura z truskawki z cynamonem 
40g • Konfitura z wiśni z kardamonem 40g • Konfitura z cytryny z imbirem 40g • Kartka 
wewnątrz skrzyni z dowolną grafiką oraz nadrukowanymi życzeniami i logo

Całość w drewnianej, zamykanej skrzynce z przegródkami i wypełnieniem. Wymiary 
zestawu: 21,5x16,5x7,5cm. Minimalne zamówienie: 50 sztuk.

Cena: 45 PLN netto

ZESTAW NATURALNIE ŚWIĄTECZNY

Herbata sypana aromatyzowana w sakiewce z kokardką 50g • 6 
podkładek korkowych z wygrawerowanym logotypem • Bilecik z 

życzeniami 

Całość w pudełku przewiązanym wstążką. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 25 PLN netto
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ZESTAW CHOPIN KARMELOWY

Likier Chopin karmelowy z solą morską 500ml • Daktyle suszone w cynamonie 200g 
• Laski cukrowe 2 sztuki • Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g • Tabliczka 
wybornej ciemnej czekolady ze stewią 100g • Pralinki czekoladowe z rumem 3 sztuki 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 99 PLN netto

W ŚWIECIE KOBIET
Każda kobieta lubi być rozpieszczana i zaskakiwana. Z naszymi zestawami upominkowymi zaskoczysz 

niejedną z Pań. Pięknie skomponowane, idealnie dobrane kolorystycznie a środku niepowtarzalne smaki 
i aromaty to nasze propozycje zestawów na ten sezon.
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ZESTAW SILVER & PINK

Butelka portugalskiego, różowego wina półwytrawnego 0,75l • Miękki nugat z 
orzechami ziemnymi i owocami 50g • Kuferek czekoladek z nadzieniem malinowym 
40g • Żurawina w czekoladzie deserowej, mlecznej, różowej i białej 200g • Trufle 
kakaowe w posypce 150g • Tabliczka ręcznie robionej czekolady białej z dodatkiem 
liofilizowanych truskawek 105g • Tabliczka czekolady mlecznej 100g • Draże czekoladowe 
oblane pysznym lukrem 50g • Chrupiące praliny w deserowej czekoladzie z kremowym 
nadzieniem o smaku chałwy 3 sztuki

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem
i świąteczną dekoracją. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Cena: 89 PLN netto

KUFEREK GLAMOUR

Butelka włoskiego musującego wina wytrawnego 0,75l • Sopelki choinkowe w kolorze 
granatowym 5 sztuk • Bombonierka palinek z czekolady mlecznej z nadzieniem 
o smaku malinowym 160g • Czekoladowy paluszek o smaku tiramisu • Tabliczka 

wyśmienitej czekolady białej 100g • Pralinki czekoladowe z nadzieniem malinowym 2 
sztuki • Kuferek z pralinkami wiśniowymi • Angielska herbatka Organic

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu:27x35x10cm.

Cena: 132 PLN netto
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ZESTAW Z PRALINAMI

Butelka argentyńskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l • Bombonierka palinek z 
czekolady mlecznej z nadzieniem o smaku truflowym 160g • Czekoladowy paluszek z 
dodatkiem mięty pieprzowej • Piernik świąteczny • Draże czekoladowe oblane pysznym 
lukrem 50g • Kuferek z czekoladkami z dodatkiem karmelu i soli morskiej 107g • Sopelki 
choinkowe w kolorze granatowym 5 sztuk

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu:27x35x10cm.

Cena: 113 PLN netto

ZESTAW AMORO

Butelka włoskiego, czerwonego wina wytrawnego Negroamoro 0,75l • 
Tabliczka ręcznie robionej mlecznej czekolady z dodatkiem truskawki i 

aronii 105g • Puszka karmelków owocowych 50g • Draże czekoladowe oblane 
pysznym lukrem 50g • Ciastka kruche z czekoladą białą i żurawiną 180g • 

Kuferek pralinek w czekoladzie ze śliwką 134g • Czekoladowe cygaro z ciemnej 
czekolady z truflami i migdałami 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. Zestaw 
sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu:27x35x10cm.

Cena: 115 PLN netto
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ZESTAW SOLARE

Irlandzki likier Baileys na bazie śmietanki i whisky z dodatkiem kakao i wanilii 500ml 
• Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 180g • Sopelki choinkowe w kolorze 
srebrnym 3 sztuki • Pralinki czekoladowe 2 sztuki • Włoskie ciasteczka o smaku 
czekoladowym z nadzieniem czekoladowym 150g • Tabliczka wyśmienitej irlandzkiej 
czekolady Baileys truflowej z solonym karmelem 90g • Praliny Baileys z solonym 
karmelem 102g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem 
i świąteczną dekoracją. Zestaw sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Cena: 118 PLN netto

ZESTAW BURSZTYNOWY

Butelka hiszpańskiego bursztynowego wina słodkiego 0,75l • Puszka kawy mielonej 
Arabica smakowa Malibu 100g • Tabliczka wyśmienitej czekolady Lindt crème brulee 

100g • Lindt lindor Milk Bag 80g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 99 PLN netto
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KUFEREK MONACO

Likier śmietankowo kawowy Sheridans 0,7l • Draże czekoladowe oblane pysznym 
lukrem 50g • Sopelki choinkowe w kolorze srebrnym 3 sztuki • Puszka karmelków 
kawowych 50g • Rodzynki w czekoladzie mlecznej i białej 150g • Tabliczka pysznej 
czekolady z truskawką i pieprzem 100g

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym ze 
świąteczną grafiką. Zestawy sprzedawany w wersji 
zamkniętej. Wymiary: 25x25x15cm.

Cena: 184 PLN netto

ZESTAW ROSE

Butelka portugalskiego, różowego półwytrawnego wina 0,75l • Sopelki choinkowe 
w kolorze granatowym 3 sztuki • Kolekcja belgijskich pralin w eleganckim pudełku 

z kokardką125g • Miękki nugat z orzechami ziemnymi i owocami 50g • Czekoladowy 
paluszek o smaku tiramisu • Tabliczka pysznej czekolady mlecznej trufle z łamanymi 

orzechami 100g • Chrupiące praliny w deserowej czekoladzie z kremowym nadzieniem 
o smaku chałwy 3 sztuki 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 82 PLN netto
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KUFEREK BAILEYS

Irlandzki likier Baileys na bazie śmietanki i whisky z dodatkiem kakao i wanilii 700ml 
• Tabliczka wyśmienitej irlandzkiej czekolady Baileys truflowej z solonym karmelem 
90g • Praliny Baileys z solonym karmelem  102g • Kolekcja pralinek Baileys Original 
Irih Cream 138g • Kuferek z truflami  135g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną
grafiką. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu:27x35x10cm.

Cena: 204 PLN netto

ZESTAW WESOŁYCH ŚWIĄT

Butelka czerwonego wina wytrawnego 0,75l • Trufla kokosowa 200g • Piernik
świąteczny • Tabliczka wyśmienitej czekolady Lindt z orzechami laskowymi 100g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 125 PLN netto
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KUFEREK DOUBLE

Butelka wina czerwonego wytrawnego 0,75l • Butelka wina białego wytrawnego 
0,75l • Tabliczka doskonałej ciemnej czekolady z płatkami złota 100g • Kawa 
palona mielona 50g • Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g 

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym, zamykanym na magnes. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 121 PLN netto

ZESTAW BIELONY

Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l • Paluszki czekoladowe o 
smaku mięty 75g • Kuferek czekoladek z nadzieniem orzechowym 40g • Migdały w 

czekoladzie 80g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 
20x32x10cm.

Cena: 76 PLN netto
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KUFEREK EPICURO

Butelka wina Epicuro Montepulciano d`Abruzzo 0,75l • Kolekcja belgijskich 
pralin w eleganckim pudełku z kokardką125g • Trufle w kakaowej posypce 
40g • Tabliczka wybornej czekolady Premier 88 % kakao  100g • Kawa mielona 
Davidoff Rich Aroma 250g • Sopelek choinkowe

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym, zamykanym na magnes. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 149 PLN netto

ZESTAW PINOT GIORGIO

Butelka włoskiego białego wina wytrawnego Pinot Griogio 0,75l • 
Migdały oblane czekoladą deserową, mleczną i białą z dodatkiem 

cynamonu 80g • Krówka na prawdziwym maśle i śmietanie 200g • 
Sopelki choinkowe w kolorze granatowym 5 sztuk • Baton zbożowy z 

bakaliami 60g • Herbata zielona deserowa 50g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. Zestaw 
sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu:27x35x10cm.

Cena: 106 PLN netto
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KUFEREK  ROBUSTO

Szkocka Whisky 12 letnia Chivas Regal 0,5l • Tabliczka wybornej czekolady mlecznej 
z karmelem 90g • Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g • Czekoladowy 
baton Lindt • Kawa mielona w sakiewce z kokardką Piernik w czekoladzie 50g  

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym ze świąteczną grafiką. 
Zestawy sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary: 25x25x15cm.

Cena: 188 PLN netto

W MĘSKIM ŚWIECIE
Dawanie prezentów mężczyznom to trudna sztuka i niemałe wyzwanie. Aby dobrze trafić w męski gust 

skomponowaliśmy zestawy z wyselekcjonowanych trunków oraz słodyczy i produktów wytrawnych, 
które tworzą niepowtarzalne kompozycje smaku i estetyki.
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ZESTAW MROŹNY

Butelka wódki czystej Saskiej 0,5l • Sopelki choinkowe w kolorze 
granatowym 5 sztuk • Pralinki Likwory o smaku wódki 180g • 
Migdały smażone solone w czekoladzie mlecznej 80g • Draże 
czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 94 PLN netto

KUFEREK RUSTIKO

Szkocka Whisky 12 letnia Chivas Regal 0,5l • Draże 
czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g • Kawa 

mielona Davidoff Espresso 250g • Pralinki Likwory o 
smaku brandy 180g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 149 PLN netto
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KUFEREK ROBUSTO JD

Whisky Jack Daniels 0,5l • Czekolada marcepanowa z kawałkami czarnej 
i białej czekolady 110g • Sopelki choinkowe w kolorze srebrnym 3 sztuki 
• Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g. • Puszka herbaty 
świątecznej czarnej 50g • Tabliczka ręcznie robionej czekolady czarnej z 
dodatkiem pistacji i migdałów 105g 

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym ze świąteczną grafiką. 
Zestawy sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary: 25x25x15cm

Cena: 174 PLN netto

KUFEREK HARDY 

Koniak Hardy V.S.O.P to koniak, który charakteryzuje się 
delikatnym bursztynowo - brązowym kolorem z refleksami złota. 

Posiada subtelny aromat świeżych gruszek, przeplatający się w smaku 
z nutami orzechów, cynamonu oraz pieprzu 40% 0,75l • Żurawina w czekoladzie 

100g • Puszka karmelków owocowych 175g • Paluszek czekoladowy o smaku truflowym 
• Paluszek czekolady ciemne praliny z dodatkiem orzechów • Śliwka kalifornijska 200g • 
Tabliczka ręcznie robionej czekolady mlecznej z dodatkiem aronii i pistacji 105g • Kawa 

mielona smakowa Arabica Irish Whisky 100g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu:27x35x10cm.

Cena: 218 PLN netto
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KUFEREK BLACK AROMA

Wódka Żubrówka czarna 0,7l  • Draże czekoladowe oblane pysznym 
lukrem 50g • Kawa mielona Davidoff Fine Aroma 250g • Pralinki Likwory 
o smaku whisky 180g • Listki waflowe w deserowej czekoladzie z Serca 
Fabryki 96g 

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym, 
zamykanym na magnes. Zestaw sprzedawany 
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 
25x35x12cm.

Cena: 155 PLN netto

ZESTAW RETMAN

Butelka wódki czystej Retman 700 ml 40% • Kolekcja belgijskich pralin w eleganckim 
pudełku z kokardką125g • Świąteczna herbata owocowa w puszce 50g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 132 PLN netto
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KUFEREK DĘBOWY

Stock 84 VSOP brandy leżakowana w dębowych beczkach 0,7l • Tabliczka wybornej 
ciemnej czekolady 100g • Puszka karmelków kawowych 50g • Czekoladowe cygaro 
• Angielska herbatka Organic 2 sztuki • Mini pierniczek z morelowym nadzieniem • 
Sztabka złota z wiśniami w czekoladzie z alkoholem 72g

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 20x20x20cm.

Cena: 105 PLN netto

KUFEREK BLACK

Whisky Highlander  500ml • Sztabka złota z wiśniami w czekoladzie 
z alkoholem 72g • Pralinki Likwory o smaku whisky 180g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 109 PLN netto
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KUFEREK SINGLE MALT

12-letnia szkocka whisky single malt z regionu Speyside Glenlivet 12Y 0,75l 
• Czekoladka ciemna z jabłkiem i cynamonem w opakowaniu z rozetą 
35g • Sopelki choinkowe w kolorze granatowym 3 sztuki • Asortyment 
czekoladowych belgijskich pralin 180g • Orzechy laskowe pralinowe 
z cynamonem 80g • Świąteczna aromatyzowana herbata zielona • 
Truskawki w Szampanie w sakiewce z kokardką 50g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku 
ze świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany 
w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu:
27x35x10cm.

Cena: 209 PLN netto

KUFEREK BLACK PREMIUM

Wódka polska Ostoya czarna z kategorii Top Premium 40% 700ml • 
Kawa smakowa mielona truflowa 100g • Czekolada ciemna z pomarańczą 35g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 116 PLN netto
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KUFEREK BRULE

Whisky Ballantines Finest 0,5l • Świąteczny pierniczek • Sztabka złota z 
wiśniami w czekoladzie z alkoholem 72g • Tabliczka wybornej czekolady Lindt 
crème brule 150g • Świąteczna herbata owocowa w sakiewce z kokardką 50g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem.
 Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 20x20x20cm.

Cena: 89,90 PLN netto

KUFEREK HILLS

Whisky 9 Hills 500ml • Batonik czekoladowy ciemna czekolada 43g 
• Świąteczna herbata owocowa w puszce 50g • Czekoladki mleczne 

nadziewane kakao 120g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 94 PLN netto
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PUDEŁECZKO SASKIE

Butelka wódki Saskiej czystej 200ml • Tabliczka wyśmienitej czekolady mlecznej 100g • 
Borówki w czekoladzie deserowej 80g • Sopelki choinkowe w kolorze srebrnym 3 sztuki 
• Czekoladowe pralinki wypełnione alkoholem 2 sztuki • Świąteczna herbata czarna w 
sakiewce z kokardką 50g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 20x20x20cm.

Cena: 54 PLN netto

KUREFEK BROWN BLENDED

Szkocka whisky Highlander Blended 7Y  40% 
700ml • Pralinki Likwory o smaku brandy 180g • Draże 

czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g • Kawa mielona w 
puszce o smaku adwokat 100g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 122 PLN netto
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KUFEREK BLENDED

Szkocka whisky Highlander Blended 40% 500ml • Angielska herbatka Organic • 
Aromatyczna, wykwintna czekolada deserowa belgijskiej firmy Callebaut z dodatkiem 
czerwonego pieprzu i czekoladowych gwiazdek 100g • Czekoladowe cygaro • Mini 
pierniczki z morelowym nadzieniem 2 sztuki • Kawa smakowa Piernik w czekoladzie 
100% Arabica 100g

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 20x20x20cm.

Cena: 79 PLN netto

KUFEREK BURBON 

Bourobon Jim Beam 0,7l • Czekoladka ciemna z jabłkiem, 
żurawiną i imbirem w opakowaniu z rozetą 35g • Kawa mielona 

Davidoff Rich Aroma 250g • Gift Box z truflami w mlecznej czekoladzie 
o smaku whisky Jim Beam 130g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 155 PLN netto
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KUFEREK KONIAKOWY HARDY

Koniak Hardy V.S 40% 0,7l • Kawa mielona włoska Vespiatta Calssic Roma 
250g • Herbata Sir William’s London Tea ceylon czarna 45g • Tabliczka 
wyśmienitej czekolady Oscar LeGrand Chocco Collection 82g • Wykwintne 
figi w czekoladzie 47g • Miękki nugat z orzechami ziemnymi i owocami 
50g • Miękki nugat z orzechami ziemnymi i owocami 50g • Lindt tabliczka 
wyśmienitej czekolady z koniakiem 100g • Ciasteczka czekoladowe krążki 
przyozdobione migdałami i orzechem włoskim 100g • Paluszek truflowy o 
szampana 50g 

Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym pudełku ozdobnym. 
Pudełko przewiązane wstążką w dowolnym kolorze. 
Wymiary zestawu: 49x49x9cm.

Cena: 325 PLN netto

ZESTAWY UPOMINKOWE PREMIUM - VIP
Zestawy upominkowe Premium to elegancko zapakowane, złożone ze starannie wyselekcjonowanych, 

wysokiej jakości produktów kompozycje, które doskonale sprawdzą się jako prezent dla najbardziej 
wymagających.

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

TELEFON
+48 22 811 57 02

WWW
www.swietaswieta.com.pl
www.topslodycze.pl

E-MAIL
swieta@topmarketing.com.pl
biuro@topmarkeing.com.pl
kontakt@topslodycze.pl



KUFEREK TALISKER

Szkocka Whisky Talisker 10Y • Trufle czekoladowe z szampanem w 
kakaowej posypce 175g • Kawa Arabica smakowa truflowa mielona 100g 
• Czekoladowe cygaro • Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g 
• Migdały prażone w czekoladzie ze złotą dekoracją 80g • Puszka czarnej 
herbaty 50g • Puszka karmelków owocowych 50g 

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym, zamykanym na magnes. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 255 PLN netto

KUFEREK NIKKA BARREL

Whisky japońska Nikka From The Barrel 51,4% 500ml • Chlebek marcepanowy 
podwójna czekolada 75g • Sopelki choinkowe w kolorze srebrnym 3 sztuki • Draże 
czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g • Wykwintny krem czekoladowy Lindt 

210g • Ciasteczka czekoladowe z dodatkiem migdałów, orzechów  i owoców • 
Tabliczka wybornej czekolady z dodatkiem płatków srebra 100g 

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym ze świąteczną grafiką. Zestaw 
sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary: 25x25x15cm.

Cena: 320 PLN netto
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KUFEREK BELVEDERE

Butelka wódki czystej Belvedere Smogóry i Bartężak 0,7l • Ciasteczka czekoladowe 
112g • Sopelki choinkowe w kolorze granatowym 2 sztuki • Tabliczka wybornej 
mlecznej czekolady z dodatkiem karmelu 100g • Pralinki czekoladowe z wiśnią w 
likierze 3 sztuki • Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g • Mleczne trufle z 
dodatkiem migdałów 100g • Puszka świątecznej herbaty sypanej 50g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze 
świąteczną grafiką. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu:
27x35x10cm.

Cena: 223 PLN netto

KUFEREK BELVEDERE

Butelka wódki czystej Belvedere Smogóry i Bartężak 0,7l • Ciasteczka czekoladowe 
112g • Sopelki choinkowe w kolorze granatowym 2 sztuki • Tabliczka wybornej 

mlecznej czekolady z dodatkiem karmelu 100g • Pralinki czekoladowe z wiśnią w 
likierze 3 sztuki • Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g • Mleczne trufle 

z dodatkiem migdałów 100g • Puszka świątecznej herbaty sypanej 50g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. Zestaw 
sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu:27x35x10cm.

Cena: 223 PLN netto
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KUFEREK 15YO

BALLANTINE’S THE GLENBURGIE SINGLE MALT 15YO 0,7l 40% • Kolekcja 
belgijskich pralin w eleganckim pudełku z kokardką125g • Trufle 
czekoladowe z szampanem w kakaowej posypce 175g • Draże czekoladowe 
oblane pysznym lukrem 50g • Czekoladowe cygaro • Migdały prażone w 
czekoladzie ze złotą dekoracją 80g • Puszka karmelków owocowych 50g • 
Kawa Arabica smakowa truflowa mielona 100g 

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym, zamykanym na magnes. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 249 PLN netto

ZESTAW GENTELMAN

Whisky Gentleman Jack 0,7l • Sopelki choinkowe w kolorze granatowym 
5 sztuk • Tabliczka wybornej czekolady z dodatkiem srebra100g  • 

Bombonierka wybornych marcepanów w czekoladzie mlecznej, białej i 
deserowej z dodatkami 200g • Włoskie pralinki czekoladowe Feletti 85g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. Zestaw 
sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu:27x35x10cm.

Cena: 219 PLN netto
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KUFEREK EXCLUSIVE

BALLANTINE’S THE MILTONDUFF SINGLE MALT 15YO 0,7l 40% • 
Czekoladowe buteleczki napełnione alkoholem i likierami 125g • Pralinki 
belgijskie 50g • Tabliczka wybornej czekolady mlecznej z karmelem 90g 
• Miękki nugat z orzechami i owocami 100g • Draże czekoladowe oblane 
pysznym lukrem 50g 

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym, zamykanym na magnes. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 279 PLN netto

KUFEREK GRAZIE

Whisky Ballantine`s 12YO 40% 0,7l • 2 szklanki do whisky • 6 
pralinek ekskluzywnych z nadzieniem czekoladowo orzechowym 

Całość w drewnianej lakierowanej skrzyni 
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.

Cena: 179 PLN netto
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KUFEREK HARDY ORGANIC

Koniak Hardy Organic VSOP 40% 0,7l • Pralinki marcepanowe o smaku 
bananowym 100g • Listki waflowe z Serca Fabryki Kopernik 96g • 
Sztabka złota z wiśniami w czekoladzie z alkoholem 72g • Ekskluzywne 
czekoladki Abtey w kształcie gruszek wypełnione aromatycznym 
likierem 180g • Włoska kawa mielona Crema Italiana 250g • Paluszek 
czekoladowy o smaku truflowym 

Całość w eleganckim pudełku ręcznie robionym, zamykanym na 
magnes. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 25x35x12cm.

Cena: 293 PLN netto

KUFEREK ELYX

Wyjątkowo luksusowy trunek Absolut Elyx 0,7l • Bombonierka Single Malts z 
pralinkami czekoladowymi napełnionymi różnymi gatunkami alkoholu 155g • 
Miękki nugat z orzechami ziemnymi i owocami 50g • Czekoladowe buteleczki 

napełnione alkoholem i likierami 125g • Tabliczka wyśmienitej czekolady Oscar 
LeGrand Chocco Collection 82g • Lindt tabliczka wyśmienitej czekolady z 

dodatkiem orzechów 100g • Kawa Davidoff Espresso Intense 100g 

Całość w ekskluzywnym, ręcznie wykonanym pudełku ozdobnym. Pudełko 
przewiązane wstążką w dowolnym kolorze. Wymiary zestawu: 49x49x9cm.

Cena: 277 PLN netto
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KUFEREK MIĘTOWY

Pralinki czekoladowe z orzechem laskowym 10 sztuk • Kawa ziarnista 
palona 100% Arabica, Brazylia Santos 225g • Puszka karmelków 
owocowych 50g • Krówka na prawdziwym maśle i śmietanie 200g • 
Grissini z dodatkiem oliwy 125g • Orzechy arachidowe w czekoladzie 70g • 
Tabliczka wyśmienitej ciemnej czekolady z dodatkiem solonego karmelu 
100g • Paluszki miętowe w czekoladzie 125g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. Wymiary zestawu:27x35x10cm.

Cena: 79 PLN netto

ZESTAWY PYSZNYCH SŁODKOŚCI
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SAKIEWKA RED

Tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów i kandyzowanych owoców 
50g • Świąteczna aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g • Słoik 
mini miodu z dodatkiem płatków róży 40g • Piernik świąteczny w kształcie 
gwiazdki oblany lukrem 

Całość spakowana w świąteczny woreczek ze świąteczną grafiką.
Wymiary zestawu około: 18x23cm.

Cena: 24,50 PLN netto

ZESTAW VIKA

Czekolada ręcznie robiona łamana deserowa z wiśnią 170g • Kawa ręcznie palona 
mielona Slow Roast Kongo 100% Arabica 100g • Listki waflowe z Serca Fabryki 

Kopernik 96g • Słoik pysznej konfitury z wiśni 250g • Ciasteczka korzenne z 
dekoracyjną posypką 200g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną banderolą na pudełku oraz 
dekoracją. Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 68 PLN netto
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ZESTAW MIKOŁAJA

Sopelki choinkowe w kolorze srebrnym 3 sztuki • Trufla kokosowa w polewie 
kakaowej 200g • Świąteczny duży piernik w kształcie dzwonka • Pyszna 
mleczna czekolada bąbelkowa 80g • Ciasteczka czekoladowe 112g • Świąteczna 
herbata sypana w sakiewce z kokardką 50g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną 
dekoracją. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 
Wymiary zestawu: 17x17x15cm.

Cena: 59 PLN netto

ZESTAW TIVOLI

Cukrowa laska świąteczna • Puszka świątecznej herbaty sypanej czarnej 50g • 
Świąteczny pierniczek • Chałwa w czekoladzie 50g • Czekoladki mleczne o smaku 

karmelowym 120g • Tabliczka wyśmienitej mlecznej czekolady z solonym karmelem 
100g • Trufle nadziewane w posypce kakaowej 175g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem. Zestaw sprzedawany w 
wersji zamkniętej. Wymiary zestawu: 20x20x20cm.

Cena: 65 PLN netto
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ZESTAW DLA DZIECI SŁODKI

Jajko Kinder Niespodzianka • Wafelek Knopers • Akuku żelki zdrowocki 90g • 
Czekoladki mleczne z nadzieniem mlecznym Hibbi • 4 batoniki 

Całość w woreczku celofanowym z podstawką, przewiązane wstążką. Zestaw 
sprzedawany w wersji zamkniętej. Minimalne zamówienie 100 szt.

Cena: 24 PLN netto

UPOMINKI DLA NAJMŁODSZYCH
Boże Narodzenie to magiczny i ulubiony czas wszystkich dzieci. Pamiętamy także i o nich. Wśród 

naszych propozycji znajdują się zestawy prezentowe z ulubionymi przez każdego malucha słodyczami, 
pięknie i wygodnie zapakowane i cudownie pachnące.
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ZESTAW DLA DZIECI KOLOR

Czekolada mleczna Wedel 100g • Rurki waflowe Tago z kremem kakaowym 150g • 
Czekotubka Wedel krem czekoladowy 50g • Mamba guma rozpuszczalna owocowa 
• Wafle Grześki Mega Orzechowe w mlecznej czekoladzie 48g • Wafle Grześki Mega 
kakaowe w mlecznej czekoladzie 48g • Zozole hello żelo sticks. Kolorowe kabelki z 
pysznym nadzieniem – super do jedzenia i świetne do zabawy 75g • Solen Burger 
herbatniki z kreme mlecznym i czekoladowym 40g • Żelki Haribo 85g • NIMM 2 żelki 
śmiej żelki 100g • Guma do żucia w rolce, rozwijana

Całość w pudełku w kształcie domku z uchwytem z pełną grafiką klienta na 
opakowaniu. Wymiary pudełka: 17x17x28cm. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 55 PLN netto

ZESTAW DLA DZIECI SUPER JOY

Werther’s Original torba 90g • Ciastka Smiley z kremem kakaowym 120g • Czekolada 
nadziewana truskawkowa Wedel 100g • Śmiej żelki jogurtowe 100g • Wafle Grześki Tyci 

w czekoladzie deserowej 140g • Mamba guma rozpuszczalna owocowa • Haribo żelki 
Pico Balla 100g • Zozole hello żelo sticks. Kolorowe kabelki z pysznym nadzieniem – 

super do jedzenia i świetne do zabawy 75g • Wafle Grześki Mega Orzechowe w mlecznej 
czekoladzie 48g • Guma do żucia w rolce, rozwijana • Galaretki Jolly z nadzieniem Akuku 

200g • Ciacho Góralki maślany 38g • Czekoladowe pałeczki z kremem 36g • Czekoladki 
mleczne z nadzieniem mlecznym Hibbi 8 batoników • Ciastka Oreo 176g 

Całość w pudełku w kształcie domku z uchwytem z pełną grafiką klienta na 
opakowaniu. Wymiary pudełka: 17x17x28cm. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej. 

Minimalne zamówienie: 100 sztuk

Cena: 85 PLN netto
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PERSONALIZACJA:
Proponujemy następujące techniki znakowania i personalizacji zestawów prezentowych i słodyczy reklamowych:

Pudełko reklamowe
Każde pudełko możemy spersonalizować indywidualnie według Państwa projektu dobierając niepowtarzalną grafikę 
i umieszczając Państwa logo.

Bilecik z logo i życzeniami 
Jeżeli chcecie Państwo personalizowane życzenia i swoje logo polecamy bilecik, który będzie pięknym dopełnieniem 
całego prezentu.

Nadruk 
Na każdym pudełku możemy nanieść logo, życzenia lub banderolę z Państwa logo.

Grawer 
Na skrzyniach i pudełkach drewnianych nanosimy grawer laserem. 

Wstążka z nadrukiem 
Proponujemy wstążki z pięknej satyny, na której nadruk nanoszony jest metodą sublimacyjną.
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ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

SALON EKSPOZYCYJNY
ul. Kołacińska 35, Warszawa
Dojazd od ul. Szałwiowej 47

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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