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Zestawy upominkowe
i słodycze reklamowe
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Biuro Obsługi Klienta:
• 22 811 57 02
• 502 693 243
• 502 366 094
• 690 482 202
• 785 523 551

Email: 
• biuro@topmarketing.com.pl
• swieta@topmarketing.com.pl 
• biuro@topgadzety.com.pl
• swieta@topgadzety.com.pl

Szanowni Państwo,
Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, kiedy wszyscy mają w sobie wyłącznie pozytywną energię i ciepłe uczucia, którymi pragną się 
podzielić z innymi.
Wielu z nas Święta Bożego Narodzenia kojarzy z zapachem piernika, orzechów, miodu, bakalii, maku… Chcąc podtrzymać świąteczny nastrój 
zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi tegorocznymi propozycjami zestawów upominkowych oraz słodyczy reklamowych dedykowanych 
specjalnie na ten wyjątkowy czas.
Firma Top Marketing specjalizuje się w komponowaniu i tworzeniu niepowtarzalnych zestawów upominkowych. 
To prezenty, które bardzo łatwo wywołują uśmiech obdarowanej osoby, przywołując wspomnienia z dzieciństwa. 
Cudowny smak i piękna forma reklamy poprzez podniebienie to słodka metoda docierania do Klientów  
i utrwalania wizerunku marki. 
Zestawy upominkowe to propozycja na upominki gwiazdkowe szczególnie dla tych, którzy chcą obdarować Bliskich, 
Kontrahentów, Pracowników upominkiem eleganckim, wyszukanym i... pysznym. Na ten sezon przygotowaliśmy dla 
Państwa nową ofertę zestawów upominkowych w koszach, skrzyniach, kuferkach drewnianych oraz pudełkach ozdobnych  
a także niepowtarzalną ofertę świątecznych słodyczy z Państwa logo. Dodatkowo macie Państwo możliwość zamówienia zestawu upominkowego 
lub pysznej słodkości w pudełku ozdobnym wykonanym na indywidualne zamówienie. Dobór koloru pudełka oraz naniesienia logo lub innej grafiki 
bezpośrednio na opakowaniu daje Państwu gwarancję niepowtarzalności. 
Szeroki wybór słodyczy świątecznych oraz skomponowanych zestawów sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Przedstawione w katalogu propozycje zestawów upominkowych oraz słodyczy świątecznych to tylko wybrane propozycje z naszego portfolio.

Zapraszamy do składania zapytań oraz zamówień:
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PUDEŁECZKO ŚNIEŻNE
ZAWARTOŚĆ:

• Świąteczna aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g 
• Słoik mini konfitury 28g 

• Piernik lukrowany w kształcie gwiazdki 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 10x10x10mm

Cena: 21,50 PLN netto

PUDEŁECZKO HERBACIANE
ZAWARTOŚĆ:

• Świąteczna aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g
• Nugat z migdałami i miodem 60g 

• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem kremowym i chrupiącym wafelkiem 3 sztuki 
• Nugat z migdałami i żurawiną 35g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 10x10x10 cm

Cena: 24,80 PLN netto
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ZESTAW MINT
ZAWARTOŚĆ:

• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem 3 sztuki  
• Świąteczna herbata aromatyzowana w sakiewce 50g 

• Czekoladowe paluszki z dodatkiem mięty 75g 

Zestaw w folii ozdobnej ze świąteczną dekoracją.
Kolor wstążki dowolny

Cena: 18,00 PLN netto

PUDEŁECZKO BŁĘKITNE
ZAWARTOŚĆ:

• Nugat z mieszanymi orzechami i miodem 60g 
• Pralinki czekoladowe 

• Draże czekoladowe w lukrze 50g
• Świąteczna aromatyzowana herbata w sakiewce 

• z kokardką 50g 
• Cukrowa laska

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 13x13x13 cm

Cena: 28 PLN netto
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PUDEŁECZKO DOC
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka białego musującego wina wytrawnego Prosecco DOC 200ml 
• Czekoladowe pralinki nadziewane kremem kakaowym 8 sztuk

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 

Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej
Wymiary zestawu: 13x13x13 cm

Cena: 29,90 PLN netto

ZESTAW FORTI
ZAWARTOŚĆ:

• Świąteczna herbata aromatyzowana w sakiewce 50g 
• Piernik świąteczny w kształcie gwiazdki oblany pysznym lukrem

Zestaw w folii ozdobnej ze świąteczną dekoracją.
Kolor wstążki dowolny

Cena:16,00 PLN netto
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PUDEŁECZKO SWEET
ZAWARTOŚĆ:

• Świąteczna aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g
• Draże czekoladowe w lukrze 50g

• Słoik mini konfitury 28g
• Sezamki z czekoladą i orzechami laskowymi 45g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 

Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej
Wymiary zestawu: 13x13x13 cm

Cena: 29,00 PLN netto

KUFEREK BROWN
ZAWARTOŚĆ:

• Wafelek z nadzieniem karmelowym 40g 
• Kuferek z drażami oblanymi lukrem 50g

• Tabliczka pysznej deserowej czekolady 100g
• Ręcznie wypiekane pierniczki w kształcie gwiazdek oblane lukrem 90g 

Wymiary zestawu: 21x16,5x10 cm
Wstążka: dowolny kolor

Całość w pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją zapakowana w folię celofanową

Cena: 28,00 PLN netto
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MAGIA ŚWIĄT
ZAWARTOŚĆ:

• Świąteczna herbata aromatyzowana w sakiewce 50g 
• Słoiczek mini konfitury do herbaty

• Tabliczka wyśmienitej czekolady z dodatkiem  rodzynek i orzechów 100g 

Zestaw w folii ozdobnej ze świąteczną dekoracją.
Kolor wstążki dowolny

Cena: 23 PLN netto

PUDEŁECZKO SILVER
ZAWARTOŚĆ:

• Świąteczna aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g 
• Piernik lukrowany w kształcie gwizdki 

• Czekoladowa pralinka z nadzieniem kremowym
• Karmelki w puszce Krakowski Kredens 50g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 13x13x13 cm

Cena: 24,80 PLN netto
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PUDEŁECZKO ŚWIĄTECZNE
ZAWARTOŚĆ:

• Czekolady Renifer dekorowany kolorową czekoladą 35g 
• Kruche ciasteczka karmelizowane 125g

• Świąteczna aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g 
• Słoik mini konfiturki do herbaty 28g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 13x13x13cm

Cena: 30,00 PLN netto

ZESTAW ZIELONY:
ZAWARTOŚĆ:

• Herbata Premium czarna 50g 
• Puszka karmelków owocowych 50g

• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem 3 sztuki 
• Paluszki sezamowe z miodem z Krety 100g 
• Czekoladki z nadzieniem orzechowym 200g

Wymiary zestawu: 21x16,5x10 cm
Wstążka: dowolny kolor

Całość w pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją zapakowana w folię celofanową

Cena: 34,00 PLN netto
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ZESTAW CHERRIES:
ZAWARTOŚĆ:

• Wiśnie oblane pyszną czekoladą 80g 
• Herbata Premium czarna 50g 

• Nugat z migdałami i żurawiną 70g
• Tabliczka wyśmienitej czekolady z dodatkami 100g

• Słoik pysznej konfitury truskawkowej 200g

Wymiary zestawu: 21x16,5x10 cm
Wstążka: dowolny kolor

Całość w pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją zapakowana w folię celofanową

Cena: 35,00 PLN netto

PUDEŁECZKO CHABROWE
ZAWARTOŚĆ:

• Czekoladowe pralinki nadziewane kremem kakaowym 2 sztuki 
• Piernik ozdobny w kształcie gwiazdy z dekoracją 

• Nugat z migdałami 35g 
• Draże czekoladowe w lukrze 50g 

• Tabliczka wyśmienitej czekolady z karmelem 100g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku 
z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 

Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej
Wymiary zestawu: 17x17x17cm

Cena: 31,50 PLN netto
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PUDEŁECZKO GREEN
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka wina musującego wytrawnego 200ml 
• Puszka karmelków owocowych 50g 

• Piernik w kształcie gwiazdki oblany lukrem 
• Czekoladowe pralinki nadziewane kremem kakaowym 2 sztuki

• Świąteczna aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g 
• Draże czekoladowe w lukrze 50g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 15x15x15cm

Cena:39 PLN netto

PUDEŁECZKO DARK
ZAWARTOŚĆ:

• Czekolady Renifer dekorowany kolorową czekoladą 35g 
• Puszka karmelków szkockich 175g 

• vŚwiąteczna herbata aromatyzowana w sakiewce z kokardką 50g 
• Tabliczka wyśmienitej czekolady gorzkiej 100g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 13x13x13cm

Cena: 35,50 PLN netto
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PUDEŁECZKO TIVOLI
ZAWARTOŚĆ:

• Kruche ciasteczka karmelizowane 125g
• Puszka ciasteczek z żurawiną 150g 

• Piernik gwiazdka dekorowany czekoladą 55g 
• Tabliczka wyśmienitej czekolady z dodatkami 100g

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 15x15x15cm

Cena: 40,00 PLN netto

PUDEŁECZKO CHOINKOWE
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka francuskiego czerwonego wina wytrawnego 0,187l
• Kruche ciasteczka karmelizowane 125g

• Czekoladowa pralinka z nadzieniem kremowym
• Piernik w kształcie gwiazdki oblany czekoladą 55g

• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem kremowym i chrupiącym wafelkiem 2 sztuki 
• Tabliczka wyśmienitej czekolady z dodatkami 100g

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 15x15x15cm

Cena:39,90 PLN netto
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PUDEŁECZKO CZEKOLADOWE
ZAWARTOŚĆ:

• Świąteczna aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g 
• Świeca ozdobna
• Cukrowa laska

• Nugat z migdałami 35g 
• Piernik ozdobny w kształcie gwiazdy z dekoracją 

• Tabliczka Wyśmienitej czekolady gorzkiej z solą morską 90g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 15x15x15 cm

Cena: 42,00 PLN netto

PUDEŁECZKO GRENO
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka białego musującego wina wytrawnego Prosecco DOC 200ml 
• Świąteczna herbata smakowa w sakiewce z kokardką 50g 

• Puszka karmelków kawowych 175g 
• Pralinka czekoladowa 

• Tabliczka pysznej czekolady z gruszką i orzechami 100g 
• Nugat z sezamem i miodem 45g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 13x13x13 cm

Cena: 43,00 PLN netto
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ZESTAW BISCOTTI:
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l
• Chrupiące herbatniki karmelizowane 100g 

• Nugat z migdałami i żurawiną 70g 
• Belgijskie trufinki czekoladowe 65g 

Wymiary zestawu: 21x16,5x10 cm
Wstążka: dowolny kolor

Całość w pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją zapakowana w folię celofanową

Cena: 46 ,00PLN netto

PUDEŁECZKO Z RENIFEREM
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka francuskiego czerwonego wina wytrawnego 0,187l
• Kruche ciasteczka karmelizowane 125g

• Świąteczna herbata aromatyzowana w sakiewce z kokardką 50g 
• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem kremowym i chrupiącym wafelkiem 2 sztuki 

• Piernik lukrowany w kształcie gwiazdki 
• Czekolady Renifer dekorowany kolorową czekoladą 35g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 17x17x17cm

Cena: 44,00 PLN netto
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PUDEŁECZKO TORUŃSKIE
ZAWARTOŚĆ:

• Toruńska wódka Piernikowa 200ml 
• Ręcznie wypiekane pierniczki w kształcie gwiazdek oblane lukrem 90g 

• Sezamki z miodem 2 sztuki 
• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem kremowym i chrupiącym wafelkiem 3 sztuki 

• Skórka pomarańczy w syropie 200g 
• Nugat z migdałami i żurawiną 35g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 15x15x15 cm

Cena: 45,00 PLN netto

PUDEŁECZKO WINNE
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka francuskiego czerwonego wina wytrawnego 0,187l 
• Kruche ciasteczka karmelizowane 125g

• Świąteczna aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g 
• Belgijskie trufinki czekoladowe 65g 

• Tabliczka wyśmienitej czekolady mlecznej 100g

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. 
Wymiary zestawu: 17x17x17cm

Cena: 47,00 PLN netto
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KUFEREK CHERRY
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
• Świąteczna aromatyzowana herbatka 50g

• Tabliczka czekolady Momami 80g
• Puszka karmelków o smaku wiśniowym 50g

• Kruche herbatniki maślane 100g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 57,00 PLN netto

ZESTAW MANGO
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l
• Tabliczka wyśmienitej czekolady gorzkiej 100g 

• Grissini z oliwą z oliwek 125g 
• Oliwki drylowane w słoiczku
• Chrupiące herbatniki 100g 

• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem kremowym  i chrupiącym wafelkiem 3 sztuki 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 59,00 PLN netto
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Reniferowa Puszka
ZAWARTOŚĆ:

• Asortyment belgijskich pralinek w pudełku z kokardą 125g
• Tabliczka doskonałej belgijskiej czekolady ze skórką pomarańczy 100g

• Toruńska wódka Piernikowa 200ml 

Całość w metalowej puszce z wypełnieniem i dekoracją.
Na puszce możliwość naniesienia  życzeń oraz logo 

Wymiary: 284 x 182 x 63mm

Cena: 64,00 PLN netto

ZESTAW RED DARK
ZAWARTOŚĆ:

• Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 200g
• Puszka owocowych karmelków 175g 

• Czekolada do picia mleczna o smaku vaniliii bourbonu na łyżce 30g 
• Słoik pysznej konfitury z truskawek z cynamonem 200g 

• Świąteczna aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g
• Nugat z migdałami i żurawiną 70g 

• Czekoladowe pralinki nadziewane kremem kakaowym 2 sztuki 
• Kruche herbatniki 100g 

• Czekoladowe figurki świąteczne 30g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 63,00 PLN netto



17+48 22 811 57 02          swieta@topmarketing.com.pl          www.swietaswieta.com.pl          www.topslodycze.pl                    

ZESTAW VIOLET
ZAWARTOŚĆ:

• Grissini z oliwą z oliwek 125g 
• Tradycyjna krówka angielska waniliowa 200g 

• Cukrowa laska
• Draże czekoladowe w lukrze 50g 
• Winogrono ciemne suszone 60g 

• Tabliczka wyśmienitej czekolady z migdałami 100g
• Angielska herbata Bradley’s w saszetkach

• Nugat z orzechami i kokosem 35g 
• Oliwki zielone drylowane 140g
• Ciasteczka kruche z dodatkiem

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 69,00 PLN netto

ZESTAW BLACK
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
• Tabliczka wyśmienitej czekolady 90g

• Ręcznie wypiekany piernik w kształcie gwiazdki oblany lukrem 
• Pralinki o smaku czarnej kawy espresso z kawałkami karmelu i kawy 125g

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 32x22x13cm

Cena:  60,00 PLN netto
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ZESTAW ZIMOWY
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka chilijskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
• Kruche ciasteczka karmelizowane 250g

• Cukrowa laska 
• Świąteczna aromatyzowana herbata w sakiewce 50g

• Czekoladowe pralinki Lindt 3 sztuki 
• Nugat z migdałami i żurawiną 70 g 

• Czekolady Renifer dekorowany kolorową czekoladą 35g 
• Czekoladowe gwiazdki

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Cena: 69,00 PLN netto

ZESTAW PERGALE
ZAWARTOŚĆ:

• Tabliczka wyśmienitej czekolady z karmelem 100g 
• Ręcznie wypiekany piernik w kształcie choinki oblany pyszną czekoladą 55 g

• Świąteczna herbata aromatyzowana w sakiewce z kokardką 50g
• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem kremowym i chrupiącym wafelkiem 3 sztuki 

• Pyszna porzeczka w czekoladzie 80g 
• Trufle z koniakiem 200g 

• Czekolada do picia na łyżce 30g
• Pyszna ręcznie wytwarzana konfitura z malin 220g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 69 PLN netto
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ZESTAW TORINO
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka wyśmienitego, włoskiego czerwonego wina wytrawnego  0,75l 
• Wykwintne czekoladki Lindt 2 sztuki 

• Listki waflowe w deserowej czekoladzie z Serca Fabryki 96g 

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 34x20x11cm

Cena: 69,00 PLN netto

ZESTAW ELEGANCE
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka włoskiego czerwonego wina półwytrawnego 0,75l 
• Czekoladka ręcznie wyrabiana z dodatkami owocówi przypraw 

• Kruche herbatniki 100g 
• Pralinki o smaku czarnej kawy espresso z kawałkami karmelu i kawy 125g

• Puszka szkockich karmelków maślanych 175g 
• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem kremowym i chrupiącym wafelkiem 2 sztuki 

• Piernik ozdobny w kształcie gwiazdy z dekoracją 
• Belgijskie trufinki czekoladowe 65g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 78,50 PLN netto
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ZESTAW CREMA
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka chilijskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
• Herbata Premium czarna 50g 

• Puszka karmelków wiśniowych 50g 
• Tabliczka wyśmienitej czekolady Momami 

• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem kremowym i chrupiącym wafelkiem 3 sztuki 
• Nugat z migdałami i żurawiną 70 g

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem  i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 32x22x13cm

Cena: 65,00 PLN netto

ZESTAW LUX PIERNIKOWY
ZAWARTOŚĆ:

• Wódka Toruńska Piernikowa 500ml 
• Piernik w kształcie dzwonka dekorowany czekoladą 55g 

• Tabliczka wyśmienitej czekolady 100g 
• Ciastko kruche z kawałkami orzechów 

• Czekoladowe pałeczki o smaku mięty Krakowski Kredens 75g 
• Pyszna ręcznie wytwarzana konfitura z malin 220g  

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 22x22x13cm

Cena: 82,00 PLN netto
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KUFEREK GOLD WINE
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka francuskiego czerwonego wina wytrawnego Chateau Bordeneuve 0,75l 
• Czekoladowe pralinki Ferrero Roche 3 sztuki 

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.

Cena: 78,00 PLN netto

ZESTAW MILANO
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
• Herbata czarna 

• Puszka duńskich ciasteczek 150g 
• Kruche wafelki z delikatnym nadzieniem w posypce z orzecha arachidowego 110g 

• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem 2 sztuki  

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 32x22x13cm

Cena: 66,00 PLN netto
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ZESTAW LUX
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l
• Pralinki o smaku czarnej kawy espresso z kawałkami karmelu i kawy 125g

• Świąteczna aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g 
• Puszka karmelków kawowych

• Kruche ciasteczka z kawałkami białej czekolady i żurawiny 135g 
• Czekolada mleczna do picia na łyżce 30g 

• Świeca ozdobna 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 79 PLN netto

PUDEŁCZKO GRZANIEC
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
• Puszka duńskich ciasteczek z żurawiną 150g 

• Kawa mielona świąteczna z przyprawami korzennymi 125g
• Herbata zimowa z przyprawami korzennymi 50g 

• Włoskie ciasteczka z czekoladą 155g
• Jabłka suszone 50 g

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 87,00 PLN netto
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ZESTAW WANILIOWY
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka włoskiego czerwonego wina półwytrawnego 0,75l 
• Słoik pysznych cytrynek z cynamonem 270g 

• Czekoladowe puzzle do składania Renifer z saniami 90g 
• Sezamki z miodem 2 sztuki

• Świąteczna aromatyzowana herbata smakowa w sakiewce z kokardką 50g
• Nugat z migdałami i miodem 60g

• Czekolada do picia mleczna o na łyżce 30g 

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.

Pudełko przewiązane wstążką.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 34x23x10cm

Cena: 83,00 PLN netto

KUFEREK Z LIKIEREM
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka czekoladowego likieru Wedel Chopin 0,5l 
• Tabliczka pysznej belgijskiej czekolady 100g

• Praliny z delikatnym mlecznym nadzieniem Lindor Bag 100g

Wymiary zestawu: 21x16,5x10 cm

Całość w pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją zapakowana w folię celofanową

Cena:  84,00 PLN netto
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KUFEREK VALENZIA
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka chilijskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l
• Pyszne greckie galaretki z żurawiną 175g 

• Kruche herbatniki 100g 
• Karmelki owocowe 3 sztuki 
• Sezamki z miodem 2 sztuki 

• Tabliczka wyśmienitej czekolady z 100g

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją
Wymiary zestawu: 34x20x11cm

Cena: 85,50 PLN netto

ZESTAW CHOCCO
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
• Ręcznie wypiekany piernik w kształcie gwiazdki oblany pyszną czekoladą 55 g 

• Czekolady Renifer dekorowany kolorową czekoladą 35g 
• Asortyment czekoladowych belgijskich pralin 200g
• Słoik pysznej konfitury truskawka z wanilią 200ml 

• Świąteczna herbata aromatyzowana w sakiewce z kokardką 50g 
• Włoskie krakersiki 350g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 87,00 PLN netto
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KUFEREK BRESSO
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka czerwonego wina półwytrawnego 0,75l 
• Piernik świąteczny w kształcie gwiazdy oblany pyszną czekoladą 55g

• Świąteczna herbata aromatyzowana w sakiewce 50g 
• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem kremowym  i chrupiącym wafelkiem 3 sztuki 

• Grissini z oliwą z oliwek 125g 
• Czekoladki z nadzieniem orzechowym 200g

• Tabliczka wyśmienitej czekolady z orzechami 100g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x11,5cm

Cena: 88,00 PLN netto

ZESTAW MILENIUM
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka włoskiego  czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
• Puszka kawy mielonej 125g

• Herbata Premium czarna 50g 
• Puszka karmelków owocowych 175g 

• Tabliczka wyśmienitej czekolady z karmelem 100g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 88,00 PLN netto
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ZESTAW DERENIOWY
ZAWARTOŚĆ:

• Nalewka z Derenia wytwarzana według staropolskiej receptury 350ml  
• Tabliczka czekolady mlecznej z kawałkami orzechów laskowych 100g 

• Grissini z dodatkiem czosnku 125g 
• Herbata Premium czarna 50g 

• Pierniki nadziewane w białej czekoladzie o smaku czarnej porzeczki 150g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 22x22x13cm

Cena: 89 PLN netto

ZESTAW FINGER
ZAWARTOŚĆ:

• Nalewka wiśniowa wytwarzana według staropolskiej receptury 350ml  
• Tabliczka wyśmienitej czekolady z kawałkami orzechów laskowych 100g 

• Puszka owocowych karmelków 175g 
• Świąteczna aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g 

• Paluszki sezamowe z czekoladą z Krety 100g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 17x17x17cm

Cena: 87,00 PLN netto
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KUFER Z RENIFEREM
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
• Asortyment  czekoladowych belgijskich pralinek 200g 

• Tabliczka wyśmienitej czekolady 100g 
• Ręcznie wypiekane pierniczki w kształcie gwiazdek oblane lukrem 90g 

• Kruche herbatniczki 100g 
• Karmelki owocowe

• Wiśnie oblane pyszną czekoladą 80g

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x11,5cm

Cena: 89 PLN netto

ZESTAW LUCAS
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
• Tabliczka wyśmienitej czekolady Lindt 100g 

• Lindor Xmas Mini Gift 37,5g 
• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem kremowym i chrupiącym wafelkiem 3 sztuki 

• Śliwki w occie Krakowski Kredens 260g 
• Puszka z reniferem pełna przepysznych ciasteczek 200g 

• Pyszna ręcznie wytwarzana konfitura z malin 220g 
• Nugat z migdałami i żurawiną 35g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 92,90 PLN netto
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ZESTAW ROMA
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka białego, włoskiego wina musującego 
• Prosecco 0,75l

• Puszka kawy mielonej 125g 
• Puszka karmelków owocowych 100g

• Herbata czarna  w piramidce 

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 32x22x13cm

Cena: 93,00 PLN netto

ZESTAW SILVER BORDO
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka włoskiego, czerwonego wina wytrawnego 0,75l
• Puszka kawy mielonej 125g 

• Herbata Premium czarna z dodatkiem przypraw i owoców 50g 
• Wafelek z nadzieniem karmelowym 40g

Całość w eleganckim ręcznie wytwarzanym pudełku ze srebrzonego papieru
Wymiary zestawu: 36x21x10cm

Cena: 95,00 PLN netto
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KUFEREK AVILA
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka Cavallo Graula Cava Reserva Brut Cuvee Especial - wino białe musujące wytrawne 
0,75l 

• Sztabka złota z wiśniami w czekoladzie z alkoholem 72g
• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem 3 sztuki 

• Puszka karmelków owocowych 50g

Całość w eleganckim metalowym coolerze z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. 

Cena: 94, 00 PLN netto

ZESTAW Z WHISKY
ZAWARTOŚĆ:

• Whisky Ballantines Finest 0,5l 
• Tabliczka ekskluzywnej czekolady mlecznej z malinami i jeżynami 100g 

• Cukrowa laska
• Krem  orzech laskowy mleczny  200g  

• Nugat z migdałami 35g

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 17x17x17cm 

Cena: 93 PLN netto
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ZESTAW BELANCE
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka wódki czystej Saskiej 0,5l 
• Świąteczna aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g

• Włoskie krakersiki 350g 
• Karmelki w puszce Krakowski Kredens 50g 

• Smalec z kaparami, oliwkami i suszonymi pomidorami 200g
• Puszka kawy mielonej 125g 

• Pesto z pietruszki 200g

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 97,00 PLN netto

ZESTAW KARMELOWY
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka wyśmienitego włoskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
• Tabliczka wyśmienitej czekolady z karmelem 100g 

• Ręcznie wypiekany piernik w kształcie choinki oblany pyszną czekoladą 55 g 
• Świąteczna herbata aromatyzowana w sakiewce z kokardką 50g

• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem kremowymi chrupiącym wafelkiem 3 sztuki 
• Pyszna porzeczka w czekoladzie 80g 

• Trufle z koniakiem 200g
• czekolada do picia na łyżce 30g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 97,70 PLN netto
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KUFEREK BACOLI
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka czerwonego wina półwytrawnego 0,75l
• Kolekcja ręcznie wytwarzanej czekolady ciemnej, białej i mlecznej z całymi orzechami 

nerkowca, migdałami i orzechem włoskim Słodka Pasja 100g
• Pierniczki toruńskie w lukrze w drewnianym ozdobnym pudełku 200g 

• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem kremowym  i chrupiącym wafelkiem 3 sztuki 
• Słoik pysznych gruszek w occie z goździkami 390g 

• Ręcznie wypiekane pierniczki w kształcie gwiazdek oblane lukrem 90g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x11,5cm

Cena: 98,00 PLN netto

KUFEREK VIGO
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka wyśmienitego, włoskiego czerwonego wina wytrawnego  0,75l
• Wykwintne czekoladki Lindt 4 sztuki 

• Listki waflowe w deserowej czekoladzie z Serca Fabryki 96g 

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 34x20x11cm

Cena: 96,50 PLN netto
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ZESTAW OSTOYA
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka wódki Ostoya 0,5l 
• Paluszki sezamowe z czekoladą z Krety 100g 

• Ciasteczka kruche z delikatnym kremem czekoladowym 135g 
• Świąteczna herbata smakowa w sakiewce z kokardką 50g 

• Słoik pysznych cytrynek z cynamonem 270g
• Ręcznie wypiekane pierniczki polane lukrem 90g

• Puszka duńskich ciasteczek z jagodami i kokosem 150g 
• Torcik Wedlowski

• Czekoladowe pralinki z nadzieniem 3 sztuki 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 99,00 PLN netto

KUFEREK LOTUS
ZAWARTOŚĆ:

• Mieszanka wyśmienitych belgijskich pralin 125g
• Butelka włoskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l 

• Świąteczna aromatyzowana herbata smakowa w sakiewce z kokardką 50g 
• Nugat z migdałami i miodem 60g 

• Herbatniki kruche 100g *Wiśnie w czekoladzie 80g

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 34x20x11cm

Cena: 98,00 PLN netto
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ZESTAW ALICANTE
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
• Ciasteczka kruche z delikatnym kremem czekoladowym 135g 

• Kuferek z drażami oblanymi lukrem 50g
• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem 3 sztuki 
• Świąteczna aromatyzowana herbata w sakiewce 50g 

• Pierniczki toruńskie w lukrze w drewnianym ozdobnym pudełku 200g 
• Czekoladki nadziewane kokosem 200g 

• Puszka duńskich ciasteczek 150g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu34x25x11,5cm 

Cena: 106 PLN netto

ZESTAW SILVER GREEN
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka białego, włoskiego wina musującego Prosecco 0,75l 
• Puszka kawy mielonej 125g 

• Herbata Premium czarna 50g

Całość w eleganckim ręcznie wytwarzanym pudełku ze srebrzonego papieru
Wymiary zestawu: 36x21x10cm

Cena: 108,00 PLN netto
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ZESTAW FABRICJA
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l 
• Czekoladki z nadzieniem truskawkowym 200g 

• Świąteczna aromatyzowana herbata w sakiewce 50g 
• Pyszne greckie galaretki z żurawiną 175g

• Piernik świąteczny w kształcie gwiazdki oblany lukrem 
• Czekoladowe puzzle do składania Renifer z saniami 90g 

• Pyszna hiszpańska marmolada z gorzkiej pomarańczy 375 g 
• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem kremowym  i chrupiącym wafelkiem 3 sztuki 

• Włoskie ciasteczka

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 34x25x11,5cm 

Cena: 109,00 PLN netto

ZESTAW  WYTRAWNY
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka wódki Pan Tadeusz czysta 0,5l 
• Słoik pysznych cytrynek z cynamonem 270g

• Smalec z kaparami, oliwkami i suszonymi pomidorami 200g
• Tabliczka wyśmienitej czekolady deserowej z prażonymi migdałami Folkowe Mecyje 110g 

• Grissini z dodatkiem oliwy z oliwek 125g 
• Piernik ozdobny w kształcie gwiazdy z dekoracją

• Bombonierka pysznych czekoladek z likierami 205 g 
• Draże czekoladowe w lukrze 50g

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 110,40 PLN netto
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ZESTAW BLUE BAILEYS
ZAWARTOŚĆ:

• Likier Baileys 0,5l 
• Puszka owocowych karmelków 175g 

• Tabliczka wyśmienitej czekolady z kawałkami orzechów 100g 
• Puszka duńskich ciasteczek z jagodami i kokosem 150g

• Pyszna konfitura z czarnej porzeczki 200g
• Pralinki czekoladowe z nadzieniem kakaowym 2 sztuki 

• Pyszna czarna porzeczka w czekoladzie 80g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 22x22x13cm

Cena: 106,00 PLN netto

ZESTAW KRAKOWSKI
ZAWARTOŚĆ:

• Nalewka z Derenia wytwarzana według staropolskiej receptury 350ml  
• Pasztet Krakowski Kredens 

• Powidła śliwkowe Krakowski Kredens  320g –
• Czekolada mleczna z fiołkami Krakowski Kredens 100g 
• Piernik w kształcie choinki dekorowany czekoladą 55g

• Orzechy laskowe w czekoladzie Krakowski Kredens 200g –

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 22x22x13cm
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SKRZYNIA VIANDO
ZAWARTOŚĆ:

• Wódka Toruńska Cytrynowa 500ml 
• Świąteczna herbata z dodatkiem owoców w sakiewce 50g

• Smalec z kaparami, oliwkami i suszonymi pomidorami 200g
• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem 3 sztuki  

• Chrzan tarty z polskiej Manufaktury 190g 
• Grissini z dodatkiem oliwy z oliwek 125g

• Paluszki o smaku mięty zatopione w czekoladzie 75g
• Pyszne greckie galaretki z żurawiną 175g

Całość z drewnianej skrzyni z wypełnieniem i świąteczną dekoracją
Zestaw sprzedawany w zamkniętej skrzyni

Wymiary zestawu: 29x32x10cm

Cena: 115,00 PLN netto

KUFEREK Z WHISKY
ZAWARTOŚĆ:

• Szkocka Whisky 12 letnia Chivas Regal 0,5l 
• Świąteczna kawa 50g

• Ręcznie wypiekane pierniczki w kształcie gwiazdek oblane lukrem 90g 
• Puszka karmelków kawowych 50g 

• Czekoladka biała z dodatkiem bakalii 
• Herbatka czarna w piramidkach 2 sztuki

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 17x17x17cm

Cena: 115 PLN netto
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KUFEREK WIGILIJNY
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka hiszpańskiego czerwonego wina wytrawnego Campo Viejo Tempranillo 0,75l 
• Ręcznie wypiekane pierniczki w kształcie gwiazdek oblane lukrem 90g 

• Asortyment  czekoladowych belgijskich pralinek 200g
• Puszka karmelków kawowych 175g 

• Wykwintne czekoladki Lindt 
• Czekolada do picia mleczna na łyżce 30g

• Tabliczka wyśmienitej czekolady inspirowanej winem z dodatkami  80g
• Czarna herbata 50g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x11,5cm

Cena: 119,00 PLN netto

SŁODKA PASJA – KUFEREK MAGIC 
ZAWARTOŚĆ:

• Nalewka Wawelska Wiśniowa 200ml  
• Nalewka Wawelska Malinowa 200ml 

• Śliwki w czekoladzie Słodka Pasja. Smak i tradycja 150g
• Tabliczki czekoladowe z dodatkiem różnych orzechów 100g

Całość w lakierowanej drewnianej skrzyni z wypełnieniem i  świąteczną dekoracją
Wymiary zestawu ok.: 36x 19 x 9cm

Cena netto: 129 PLN netto
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KUFEREK BLACK Z WHISKY
ZAWARTOŚĆ:

• Whisky Ballantines Finest 0,5l
• Świąteczna aromatyzowana herbata smakowa w sakiewce z kokardką 50g 

• Paluszki sezamowe z czekoladą z Krety 100g 
• Piernik świąteczny w kształcie choinki oblany pyszną czekoladą 90g 

• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem 2 sztuki  
• Tabliczka ekskluzywnej czekolady mlecznej 34% kakao z malinami i jeżynami 100g 

• Nugat z orzechami i miodem 60g 

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: : 34x20x11cm

Cena:  128 PLN netto

ZESTAW SILVER BLACK
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka Cavallo Graula Cava Reserva Brut Nature  wino białe musujące wytrawne 0,75l 
• Wykwintny orzech laskowy w białej czekoladzie sygnowana marką Karmello 200g 

• Pierniki nadziewane w deserowej czekoladzie z Serca Fabryki z Torunia 150g 

Całość w eleganckim ręcznie wytwarzanym pudełku ze srebrzonego papieru
Wymiary zestawu: 36x21x10cm

Cena: 129,00 PLN netto
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KUFEREK CHIVAS
ZAWARTOŚĆ:

• Szkocka Whisky 12 letnia Chivas Regal 0,5l 
• Karmelki owocowe

• Świąteczne herbata z dodatkiem owoców w sakiewce z kokardką 50g
• Pierniki nadziewane w deserowej czekoladzie z Serca Fabryki z Torunia 150g 

• Tabliczka wyśmienitej czekolady 100g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: : 34x20x11cm

Cena: 149,00 PLN netto

KUFEREK FORMUŁA
ZAWARTOŚĆ:

• Szkocka whisky Johnnie Walker Red Label 0,5l
• Kartka czekoladowa Formuła 1 

• Pralinki czekoladowe do kawy Krakowski Kredens 
• Piernik ozdobny z dekoracją świąteczną

• Czekoladki z nadzieniem z orzecha laskowego  
• Karmelki owocowe

• Czekoladki belgijskie

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: : 34x20x11cm

Cena: 157,00 PLN netto
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ZESTAW RED LABEL
ZAWARTOŚĆ:

• Szkocka whisky Johnnie Walker Red Label (0,5l)
• Praliny Lindor mleczne w puszce 150g 

• Tabliczka wyśmienitej czekolady Lindt 100g  
• Pierniczki gwiazdki w lukrze 90g 

• Pralinki czekoladowe z pysznym nadzieniem kremowym i chrupiącym wafelkiem 3 sztuki 
• Kruche ciasteczka karmelizowane 250g
• Śliwki w occie Krakowski Kredens 260g 

• Nugat z migdałami i żurawiną 35g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 25x25x15cm

Cena: 148 PLN netto

ZESTAW CARINI
ZAWARTOŚĆ:

• Szkocka Whisky 12 letnia Chivas Regal 0,5l 
• Pierniczki toruńskie w lukrze w drewnianym ozdobnym pudełku 200g 
• Pierniczki toruńskie w lukrze w drewnianym ozdobnym pudełku 200g

• Nugat czekolady 100g
• Mieszanka wyśmienitych belgijskich czekoladek w eleganckim opakowaniu z kokardką 

125g
• Pyszna konfitura Śliwka z cynamonem 190g 
• Orzechy włoskie w gorzkiej czekoladzie 100g  

• Wykwintne czekoladki Lindt 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 34x25x11,5cm 

Cena: 176,00 PLN netto



41+48 22 811 57 02          swieta@topmarketing.com.pl          www.swietaswieta.com.pl          www.topslodycze.pl                    

SKRZYNIA VASTO
ZAWARTOŚĆ:

• Whisky Johnie Walker Black 0,7l
• Czekoladowe cygaro

• Kawa Espresso Monaco 100% arabica w puszce 200g
• Puszka herbaty Krakowski Kredens
• Wykwintne figi w czekoladzie 47g

• Kolekcja belgijskich pralin w eleganckim pudełku w kokardką125g
• Belgijska czekolada na łyżce 45g

• Torcik piernikowy w deserowej czekoladzie z Serca Fabryki 180g 

Całość z drewnianej skrzyni z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Zestaw sprzedawany w zamkniętej skrzyni

Wymiary zestawu: 29x32x10cm

Cena: 235,00 PLN netto

KUFER CHIVASSO
ZAWARTOŚĆ:

• Szkocka Whisky 12 letnia Chivas Regal 0,5l 
• Butelka wyśmienitego włoskiego czerwonego wina wytrawnego 0,75l 

• Wykwintne figi w czekoladzie 47g 
• Piernik ozdobny z dekoracją świąteczną

• Puszka kawy mielonej 125g 
• Czekolady Renifer dekorowany kolorową czekoladą 35g

• Czekolada gorzka z naturalnymi karmelizowanymi płatkami fiołka 100g 
• Wykwintne czekoladki Lindt 

• Trufle z koniakiem 200g 
• Pasztet z wątróbek drobiowych 150g

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją 
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej

Wymiary zestawu: 34x25x11,5cm 

Cena:229 PLN netto
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KUFER CLASIC
ZAWARTOŚĆ:

• Butelka Whisky Johnnie Walker GoldLabel 0,7l
• Mieszanka wyśmienitych belgijskich czekoladekw eleganckim opakowaniu z kokardką 

125g
• Wykwintne Hiszpańskie figi z nadzieniem likierowo - truflowym, pokryte mleczną 

czekoladą 
• Pralinki nugatowe mix 100g 

• Orzechy włoskie w czekoladzie 100g 
• Tabliczka wykwintnej czekolady mlecznej z dodatkiem malin 100g 

• Cygaro Czekoladowe z Orzechami 100g. Karmelizowane orzechy z Piemontu otoczone 
podwójną warstwą czekolady

• Nugat migdałowy z karmelem w miodzie100g 

Wymiary zestawu ok.: 32x30x10cm
Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i dekoracją

Cena: 275,00  PLN  netto

CZEKOLADOWE PUZZLE RENIFER Z SANIAMI
Pyszna czekolada w formie puzzli 3d w kształcie renifera z saniami w opakowaniu z 

nadrukiem reklamowym.
Wymiary opakowania: ok. 24x14x2cm

Nadruk na opakowaniu: CMYK
Zawartość: czekoladowe puzzle, 90g

Dodatkowo: papierowe dekoracje w formie choinek i prezentów
Termin przydatności do spożycia: 6 miesięcy

Minimalna ilość zamówienia: 100 szt.

Cena: 13,70 PLN netto
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WAFELKI Z KREMEM KAKAOWYM W CZEKOLADZIE
Waga: 23g

Znakowanie: na etykiecie full color
Wymiary produktu: 110x50x10mm

Wymiary etykiety: 950x50mm w kształcie trójkąta
Minimalne zamówienie: 500 sztuk

Cena:
500 sztuk – 1,65 PLN netto
700 sztuk – 1,45 PLN netto

1000 sztuk – 1,35 PLN netto
2000 sztuk – 1,25 PLN netto

KUFEREK GWIAZDKOWY
Opakowanie: według indywidualnego projektu graficznego Klienta

Wymiary opakowania: 7,5x4x8cm
Logo: na opakowaniu 

Zawartość: pralinki czekoladowe w kształcie gwiazdek z nadzieniem
Ilość w opakowaniu: 2 sztuki

Minimalne zamówienie: 500 sztuk

Cena: 
500 sztuk – 3,90 PLN netto

1000 sztuk – 3,30 PLN netto
2000 sztuk – 3,10 PLN netto
5000 sztuk – 2,30 PLN netto
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PRALINKI CZEKOLADOWE DUO
2 czekoladki z nadzieniem

Smaki czekoladek: wiśnie w likierze, orzech laskowy, advocat, toffi, kokos, pistacja, czekolada,
Opakowanie kartonowe 

Znakowanie: nadruk full color na opakowaniu
Minimalne zamówienie: 500 sztuk

Cena:
500 sztuk – 2,40 PLN netto

1000 sztuk – 2,15 PLN netto
3000 sztuk – 1,80 PLN netto
5000 sztuk – 1,60 PLN netto

CZEKOLADOWY WAGONIK
Zawartość: Czekoladki nadziewane zawijane w folie metalizowaną kolor złoty

Banderolki na czekoladkach: drukowane full kolor 
Smaki czekoladek: czekolada mleczna z nadzieniem Pistachio, Choco, Toffe, Caffe 

Waga netto1 sztuki: ok. 10-13 gIlość czekoladek 10 sztuk
Wymiary opakowania: 70x40x40mm

Znakowanie full kolor na pudełku 
Minimalna ilość zamówienia: 200 sztuk

Cena: 
200 sztuk – 14,20 PLN netto
500 sztuk – 11,30 PLN netto
700 sztuk – 10,60 PLN netto

1000 sztuk – 10,20 PLN netto
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BOMBONIERKA VERSAL 5
Wymiar opakowania: 200 x 60 x 20 mm

Wstążka: w dowolnym kolorze
Znakowanie: logo na opakowaniu

Czekoladki: czekolada mleczna z nadzieniem Pistachio, Choco, Malaga, Toffe, Caffe 
Banderolki na czekoladkach: w kolorze

Kolor czekoladek: folia aluminiowa złota 
Ilość czekoladek w opakowaniu: 5 sztuk
Minimalna ilość zamówienia: 200 sztuk

Cena:
200 sztuk – 13,50 PLN netto
300 sztuk – 13,10 PLN netto
500 sztuk – 9,90 PLN netto

1000 sztuk – 9,20 PLN netto

CZEKOLADA QUATRO:
Smaki do wyboru: mleczna z trawą żubrową, gorzka, czekolada mleczna, gorzka 64 % z 
suszonym chilli, biała z korą cynamonu, gorzka z naturalnymi karmelizowanymi płatkami fiołka, 

gorzka z naturalnymi, karmelizowanymi płatkami jaśminu, biała z laską wanilii z Madagaskaru, biała 
z naturalnymi karmelizowanymi liśćmi mięty, gorzka z naturalnymi karmelizowanymi płatkami róży, 

gorzka z solą morską, mleczna z suszonymi owocami wiśni, mleczna z suszonymi owocami żurawiny, 
mleczna z wysładzaną skórka z pomarańczy, biała z truskawkami, mleczna z czarną porzeczką, biała z 

jabłkami i cynamonem, mleczna z malinami, mleczna ze śliwkami,  
Waga: 100g

Wymiary opakowania: 142x142mm
Znakowanie: na opakowaniu full color

Termin przydatności: 6 miesięcy
Minimalne zamówienie: 200 sztuk

Cena:
200 sztuk – 16,20 PLN netto
500 sztuk – 12,70 PLN netto

1000 sztuk – 11,90 PLN netto
200 sztuk – 11,30 PLN netto
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Ciasteczka czekoladowe
Zestaw zawiera cztery smaki : czekolada gorzka z żurawiną, śliwką i przyprawami 

korzennymi, czekolada mleczna z cynamonem, jabłkiem i wiśnią, czekolada mleczna z 
orzechami laskowymi i pomarańczami, czekolada biała z wanilią i truskawkami

Waga netto: 105g
Zestaw w eleganckim opakowaniu

Znakowanie na opakowaniu
Minimalne zamówienie: 100 sztuk

Cena: 19,50 PLN netto

BOMBONIERKA 4 CZEKOLADKI
Opakowanie: papier ozdobny w dowolnym kolorzeWymiar opakowania: 115 x 115 x 20 mm

Wstążka: w dowolnym kolorze
Smaki czekoladek: czekolada mleczna z nadzieniem Pistachio, Choco, Toffe, Caffe

Banderolki na czekoladkach: drukowane full color 
Kolor czekoladek: folia aluminiowa złota 
Ilość czekoladek w opakowaniu: 4 sztuki
Minimalna ilość zamówienia: 200 sztuk

Cena:
200 sztuk – 8,20 PLN netto
500 sztuk – 7,80 PLN netto
700 sztuk – 7,60 PLN netto

1000 sztuk – 7,50 PLN netto
2000 sztuk – 6,98 PLN netto
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PIERNICZKI LUX
Pyszne pierniki z nadzieniem w lukrze pakowane w eleganckie torebki

Zawartość: pierniki lukrowane 5 szt.
Pudełka wykonane z kartonów ozdobnych w różnych kolorach z drukowanymi  logotypami, 

motywami graficznymi i/lub życzeniami
Znakowanie: full kolor

Okres przydatności: 3 miesiące
Minimalne zamówienie: 200 sztuk

Wymiary opakowania: 145x50x80mm

Cena:
200 szt. – 8,85 PLN netto
500 szt. – 5,80 PLN netto
700 szt. – 5,50 PLN netto

1000 szt. – 5,10 PLN netto

PIERNICZKI SZKOCKIE W SREBRNYM PUDEŁKU 
Zawartość: mini pierniczki z lukrem

Ilość pierników: 20 sztuk
Wymiary opakowania: 130x130x130mm

Cena: 13,50 PLN netto
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SZKOCKIE PUDEŁKO
Zestaw szkockich pierniczków z nadzieniem oblanych lukrem

Pudełko dekorowane świątecznie.
Ilość pierników w pudełku: 16 sztuk

Wymiar opakowania: średnica 160 mm
Opakowanie drewniane kolor naturalny

Logo na opakowaniu: grawerowane
Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk

Cena: 19 PLN netto
Cena nie zawiera znakowania

BAKALIE KARO
Woreczek foliowy z dnem

Wymiar: 50 x 40 x 160 mm
Wstążki w dowolnym kolorzeBilecik z grafiką dołączony do opakowania lub naklejka na 

woreczku
Orzechy nerkowca, pistacje, migdały, orzechy laskowe i inne

Waga opakowania: 100 gram
Podstawka kartonowa pod folię

Minimalna ilość zamówienia: 300 sztuk

Cena:
300 sztuk – 8,60 PLN netto
500 sztuk – 8,40 PLN netto
700 sztuk – 8,10 PLN netto

1000 sztuk – 7,90 PLN netto
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PIERNIKOWY DOMEK
Pyszne pierniki z nadzieniem owocowym oblane pysznym lukrem zapakowane w 
przezroczyste opakowanie foliowe oraz w ozdobne pudełko w kształcie domku

Zawartość: 8 szt. pierniki lukrowane 
Znakowanie: full kolor na opakowaniu

Okres przydatności: 3 miesiące
Minimalne zamówienie: 200 sztuk

Wymiary opakowania: 120x80x70mm

Cena:
200 szt. – 10,50 PLN netto
500 szt. – 9,80 PLN netto
700 szt. – 9,30 PLN netto

1000 szt. – 9,20 PLN netto

Sękacz Słoneczko
Tradycyjny ręcznie robiony sękacz, zapakowany w woreczek foliowy przewiązany wstążeczką. 

Średnica ok. 14-16cm

Cena: 9,90 PLN netto
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PIERNICZKI ŚWIĄTECZNE Z LUKREM
Opakowanie Metalowe

Logo lub grafika: full color wieczko i bok
Wymiar opakowania: 95 x 95 x 130 mm

Zawartość: ręcznie wypiekane pierniczki polane lukrem
Waga: 90g

Cena: 
19,90 PLN netto/100 sztuk
19,00 PLN netto/200 sztuk
18,20 PLN netto/300 sztuk
17,80 PLN netto/500 sztuk

BOMBKI QUATRO
Opakowanie: Puszka ozdobna nadruk full kolor

Wymiar opakowania: 190 X 125 x 65 mm
Logo lub grafika nadruk na etykiecie samoprzylepnej

Bombki czekoladowe, smak mleczne 
Ilość 6 sztuk 

Waga netto 420 gram
Owijka złota lub srebrna.

Cena: 
19,90 PLN netto/100 sztuk
19,60 PLN netto/200 sztuk
19,30 PLN netto/300 sztuk
18,90 PLN netto/500 sztuk
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PIERNIKI GOLD
Opakowanie drewniane kolor naturalny
Wymiar opakowania: średnica 160 mm

Wstążka w dowolnym kolorze
Logo na opakowaniu: grawerowane

Pierniki Toruńskie: lukrowane
Pierniki zapakowane w woreczki złote przewiązane wstążeczką

Ilość pierników w opakowaniu: 16 sztuk

Cena: 
100 sztuk – 23,00 PLN netto
200 sztuk – 22,00 PLN netto
300 sztuk -  21,00 PLN netto
500 sztuk – 20,00 PLN netto
Koszt graweru 0,80 PLN netto

PIERNICZKI PET
Szkockie pierniczki z nadzienie oblane lukrem

Ilość pierników w pudełku: 10 sztuk
Opakowanie PCV, papier ozdobny

Znakowanie: full color
Opakowanie zamknięte 

Wymiar opakowania: 190x53x53mm
Minimalna ilość zamówienia: 200 sztuk

Cena:
200 sztuk – 9,90 PLN netto
500 sztuk – 9,70 PLN netto
700 sztuk – 9,40 PLN netto

1000 sztuk – 9,10 PLN netto
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BOMBONIERKA VERSAL 12
Wymiar opakowania:220x55x40mm

Wstążka: w dowolnym kolorze
Znakowanie: logo na opakowaniu

Czekoladki: czekolada mleczna z nadzieniem Pistachio, Choco, Malaga, Toffe, Caffe 
Banderolki na czekoladkach: w kolorze

Kolor czekoladek: folia aluminiowa złota 
Ilość czekoladek w opakowaniu: 12 sztuk
Minimalna ilość zamówienia: 200 sztuk

Cena:
200 sztuk – 16,70 PLN netto
300 sztuk – 16,30 PLN netto
500 sztuk – 15,20 PLN netto
700 sztuk – 14,20 PLN netto

1000 sztuk – 13,90 PLN netto

ŚWIĄTECZNY BOX Z PIERNIKAMI RÓŻANYMI
Wyśmienite pierniczki nadziewane różaną marmoladą 

Przezroczyste pudełko ukazujące smakowitą zawartość
Kartonowe wieczko z wielobarwnym nadrukiem reklamowym CMYK lub do 4 kolorów 

Pantone
Elegancka satynowa wstążka nadająca prezentowy charakter zestawu (kilkanaście kolorów 

do wyboru)
Waga netto / brutto: ok. 150g / 170g
Wymiary opakowania: 80 x 80 82 mm

Okres przydatności: 3 miesiące
Minimalne zamówienie: 50 sztuk

Cena:
100 sztuk – 14,40 PLN netto
300 sztuk – 12,50 PLN netto
Przygotowalnia: 100 zł netto
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Panetton 800 g świątecznej torbie
Duża, wyrośnięta baba drożdżowa z rodzynkami, skórką pomarańczową i cytrynową. 

Baba zapakowana w świąteczną torbę z dekoracją.
Istnieje możliwość stworzenia zawieszki z życzeniami oraz logiem firmy.

Termin przydatności: 90 dni
Waga: 800g

Minimalne zamówienie: 50 sztuk

Cena: 48,00 PLN netto

ŚWIĄTECZNY ZAPRZĘG MIKOŁAJA
Bożonarodzeniowy ręcznie produkowany i zdobiony zestaw czekoladek w kształcie Św. 

Mikołaja i jego reniferów 
1 czekoladka w kształcie Św. Mikołaja i 4 czekoladki w kształcie reniferów

Wykonane z czekolady mlecznej ze zdobieniami z czekolady białej
Złota lub srebrna wypraska pod czekoladkami (srebro metalizowane, złoto metalizowane lub 

tzw. stare złoto)
Opakowanie kartonowe: z nadrukiem reklamowym CMYK lub do 4 kolorów Pantone

Możliwość przewiązania ozdobną kokardą (wiele kolorów do wyboru)
Waga netto/brutto: 100g / 190g / (+/- 5g)
Wymiary opakowania: 315 x 122 x 21 mm

Okres przydatności: 6 miesięcy
Minimalne zamówienie: 100 szt.

Cena:
100 sztuk – 16,50 PLN netto
300 sztuk – 13,50 PLN netto
Przygotowalnia: 100 zł netto
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Zapraszamy do składania zapytań oraz zamówień

DODATKOWE INFORMACJE:
 - Ceny w ofercie są cenami netto do których należy doliczyć 23% VAT 
 - Ceny nie zawierają kosztów transportu
 - Podane ceny nie zawierają kosztów znakowania

Przedstawione wizualizacje mają wyłącznie charakter poglądowy. Kolory mogą się wyświetlać w różny sposób w zależności od ekranu komputera
lub innego urządzenia mobilnego, na którym będą wyświetlane i mogą odbiegać od rzeczywistego koloru

Wykonawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji składu zestawu w przypadku braków w asortymencie , za zgodą i akceptacją zamawiającego.

Realizacja:
Termin realizacji jest zależny od czasu złożenia przez Państwa zamówienia (odesłanie do nas podpisanego druk zamówienia). 
Obecnie składane przez klientów zamówienia – realizowane są w terminie 7-14 dni roboczych, im bliżej świąt - czas realizacji 
wydłuża się w zależności od rodzaju zamówionego upominku.

ADRES:
ul. Kołacińska 35

03-171 Warszawa

STRONA WWW:
www.swietaswieta.com.pl

www.topslodycze.pl

TELEFON:
+48 22 811 57 02

ADRES E-MAIL:
biuro@topmarketing.com.pl

swieta@topmarketing.com.pl 
biuro@topgadzety.com.pl

swieta@topgadzety.com.pl


