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Prezentujemy Państwu naszą najnowszą kolekcję Zestawów i Koszy Upominkowych oraz słodyczy na Wielkanoc. 

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 mazurki, czekoladowe pisanki i produkty Premium.

Dodatkowo macie Państwo możliwość zamówienie zestawu upominkowego lub pysznej słodkości w pudełku 
ozdobnym wykonanym na indywidualne zamówienie. Dobór koloru i rodzaju opakowania oraz naniesienia logo 
lub innej grafiki bezpośrednio na opakowaniu daje Państwu gwarancję niepowtarzalności. 

Zestawy upominkowe i kosze delikatesowe to bardzo ciekawa propozycja na upominek szczególnie dla 
tych, którzy chcą obdarować Bliskich, Kontrahentów, Pracowników upominkiem eleganckim, wyszukanym i... 
pysznym.

Jeżeli szukacie Państwo inspiracji serdecznie zapraszamy do współpracy z TOP MARKETING.

Zapraszamy na stronę  www.topgadzety.com.pl oraz www.topslodycze.pl
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ZESTAWY UPOMINKOWE



POLSKI SPICHLERZ ZESTAW Z MAZURKIEM

Nalewka tradycyjnie staropolska wiśniowa 18% 750ml • Mazurek dekorowany 100g • 
Krówki Kucharki Szlacheckiej 3 sztuki • Aromatyczna, wykwintna czekolada deserowa z 
dodatkiem słupków migdałowych 100g • Słoik pysznej konfitury z gruszki i limonki 
z białym pieprzem 200g 

Całość w ozdobnym, ręcznie kaszerowanym  
pudełku z wypełnieniem.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 117 PLN netto

POLSKI SPICHLERZ
Z BABKĄ WIELKANOCNĄ

Wyborna nalewka z pigwowca 200m • Czekoladki do kawy w pudełku z kokardką 
 • Draże czekoladowe w kolorowym lukrze 50g • Wielkanocna babeczka biszkoptowa 

polewana polewą czekoladowa bądź lukrem 120g 

Całość w ozdobnym, ręcznie kaszerowanym pudełku z wypełnieniem.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 99 PLN netto
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POLSKI SPICHLERZ KUFEREK ZAMOJSKI

Butelka wybornego czerwonego wina wiśniowego półsłodkiego z polskiej Winnicy 
Zamojskiej 0,75l • Jabłko suszone szlacheckie w krążkach 50g • Migdały  
w czekoladowej pierzynce 80g • Kuferek Szlachecki z 2 pralinkami czekoladowymi 

Całość w ozdobnym, ręcznie kaszerowanym pudełku z wypełnieniem.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 89,90 PLN netto

POLSKI SPICHLERZ
PO CHŁOPSKU

Wódka czysta 40% 500ml • Wielkanocna babeczka 
biszkoptowa polewana polewą czekoladowa bądź lukrem 120g • Kiełbasa 

jałowcowa Polskie Wędliny 300g • Drewniane deska kuchenna Polski Spichlerz 
 • Cytrynki z wanilią w syropie 245g • Chrzan staropolski z czerwoną porzeczką 200g 

• Herbata śniadaniowa szlachecka czarna 50g • Ciastka jaglane z czekoladą 175g 

Całość w ozdobnym, ręcznie kaszerowanym pudełku z wypełnieniem.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 177 PLN netto
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POLSKI SPICHLERZ SŁODKIE SMAKI

Nalewka tradycyjnie staropolska wiśniowa 18% 750ml • Migdały w czekoladowej 
pierzynce 80g • Wielkanocna babeczka biszkoptowa polewana polewą czekoladowa 
bądź lukrem 120g • Beziki cytrynowe z ryneczku 110g • Czekoladki Stuletnie  
z nadzieniem czekoladowym  

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

Cena: 117 PLN netto

POLSKI SPICHLERZ ZESTAW WIELKANOCNY

Wódka czysta ziemniaczana 40% 0,5l • Mazurek dekorowany 100g  
• Ciastka owsiane z żurawiną 175g 

Całość w ozdobnej tacy z logo Polski Spichlerz przewiązanej brandowaną wstążką.
Zestaw zapakowany w folię celofanową.

Wymiary zestawu: 34x20x10cm.

Cena: 79,90 PLN netto
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ZESTAW VELVET

Butelka białego hiszpańskiego wina półwytrawnego 0,75l • Czekoladki Michaśki 200g • 
Tabliczka wybornej czekolady mlecznej z dodatkiem orzechów laskowych 100g 

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 47,50 PLN netto

ZESTAW PISANKA

Butelka białego hiszpańskiego wina półwytrawnego 0,75l • Tabliczki czekoladowe 
z dodatkiem orzechówi kandyzowanych owoców 50g • Czekoladki Michaśki 200g

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 58,90 PLN netto
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ZESTAW ŚWIĄTENY PORANEK

Butelka białego wina 0,75l • Wiosenna herbata smakowa w sakiewce z kokardką 50g • 
Tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów i kandyzowanych owoców 60g

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

Cena: 74,50 PLN netto

ZESTAW WIELKANOC 

Butelka hiszpańskiego, białego wina wytrawnego 0,75l • Cytrynki w syropie 
z rumem 245ml • Orzeszki w karmelu ze świąteczną dekoracją

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 48 PLN netto
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ZESTAW NATURALNY

Wódka Toruńska czysta 500ml • Tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów 
i kandyzowanych owoców 50g • Baton miodowy z truskawką i maliną  • Puszka 
wyśmienitej kawy mielonej 125g • Tabliczka doskonałej czekolady z miodem  
z dodatkiem imbiru 100g 

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

Cena: 105 PLN netto

ZESTAW FOLK

Mazurek dekorowany 100g • Paluszki wytrawne z ziołami • Draże czekoladowe oblane 
pysznym lukrem 50g • Tabliczka wyśmienitej belgijskiej czekolady mlecznej 100g • 

Suszone jabłko w krążkach 50g • Śliwki w czekoladzie Plums Garden 150g

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

Wymiary zestawu: 20x20x15cm

Cena: 49,90 PLN netto
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ZESTAW SEMPRE

Butelka białego wina 0,75l • Angielska herbatka Organic piramidka • Tabliczka 
wyśmienitej belgijskiej czekolady mlecznej 100g • Ciastka owsiane z siemieniem 
lnianym 175g • Czekoladowe jajeczka wypełnione chrupiącym crispem i nadzieniem

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 58 PLN netto

ZESTAW GOLD

Butelka francuskiego, białego wina wytrawnego 0,75l • Mazurek dekorowany 100g 
 • Tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów i kandyzowanych owoców 50g 

  • Cytrynki z wanilią w słoiku 245ml

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 68,90 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 WIOSENNY

Butelka portugalskiego, białego wina półwytrawnego 0,75l • Tabliczka wyśmienitej 
belgijskiej czekolady mlecznej 100g • Słoik pysznej konfitury z czarnej porzeczki 280g 

 • Pyszne ciastka owsiane z agrestem 175g 

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 65 PLN netto

ZESTAW SPRING

Butelka portugalskiego, białego półwytrawnego wina 0,75l • Mazurek dekorowany 100g 
• Wiosenna herbata smakowa w sakiewce z kokardką 50g • Tabliczki czekoladowe  
z dodatkiem orzechów i kandyzowanych owoców 60g • Paluszki wytrawne z ziołami

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

Cena: 89,90 PLN netto
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PUDEŁECZKO BROWN

Mazurek dekorowany 100g • Angielska herbatka Organic piramidka •  
Paluszki wytrawne z ziołami • Czekoladowe jajeczka w złotych owijkach 6 sztuk  

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

Cena: 33,90 PLN netto

PUDEŁECZKO ORANGE

Mazurek dekorowany 100g • Angielska herbatka Organic piramidka • Paluszki wytrawne 
z ziołami • Wiosenna herbata smakowa w sakiewce z kokardką 50g 

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

Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Cena: 39,80 PLN netto
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PUDEŁECZKO BLUE

Wiosenna herbata smakowa w sakiewce z kokardką 50g • Tabliczki czekoladowe  
z dodatkiem orzechów  i kandyzowanych owoców 50g • Słoik z miodkiem z dodatkiem 
lawendy 45g • Czekoladowe jajeczka wypełnione chrupiącym crispem i nadzieniem  
(5 sztuk)

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem.
Wymiary zestawu: 13x13x13cm.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 43,50 PLN netto

PUDEŁECZKO FOLKOWE 

Wiosenna herbata smakowa w sakiewce z kokardką 50g • Orzeszki 
w karmelu ze świąteczną dekoracją • Tabliczki czekoladowe z dodatkiem 

orzechów i kandyzowanych owoców 50g • Borówki w czekoladzie
deserowej 80g 

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem.
Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 39,80 PLN netto
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PUDEŁECZKO GREEN

Tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów  i kandyzowanych 
owoców 50g • Angielska herbatka Organic piramidka • Angielska herbatka Organic 
piramidka • Paluszki wytrawne z ziołami • Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 
50g • Mieszanka pysznych orzechów w czekoladzie 80g 

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

Cena: 39,90 PLN netto

PUDEŁECZKO PORZECZKOWE

Wiosenna herbata smakowa w sakiewce z kokardką 50g • Borówki w czekoladzie 
deserowej 80g • Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g 

 • Ciastka jaglane z czarną porzeczką 175g 

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

Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Cena: 39,90 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 ADVOCAT

Butelka likieru jajecznego Advocat 0,2l • Lindt czekoladowa marchewka • Angielska 
herbatka Organic piramidka • Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g 

 • Czekoladka z kawałkami orzechów 35g • Czekoladowe jajeczka wypełnione 
chrupiącym crispem i nadzieniem 5 sztuk

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

Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Cena: 42 PLN netto

PUDEŁECZKO SASKIE

Butelka wódki Saskiej smakowej 200ml • Angielska herbatka Organic piramidka • 
Paluszki wytrawne z ziołami • Słoik pysznej konfitury z czarnej porzeczki 280g 

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

Cena: 46 PLN netto
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PUDEŁECZKO SŁODKIE

Angielska herbatka Organic piramidka • Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 
50g • Pralinki czekoladowe mix 50g • Czekoladowy lizak zdobiony, mix kształtów 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 13x13x13cm.

Cena: 29,90 PLN netto

PUDEŁECZKO CHABROWE

Butelka wódki Saskiej smakowej 200ml • Wiosenna herbata smakowa w sakiewce  
z kokardką 50g • Tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów i kandyzowanych 

owoców 50g • Czekoladowe jajeczka wypełnione chrupiącym crispem  
i nadzieniem 5 sztuk 

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

Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Cena: 41,90 PLN netto
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PUDEŁECZKO PASTELOWE

Angielska herbatka Organic piramidka • Słoik pysznej konfitury z czarnej porzeczki 280g • 
Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 13x13x13cm.

Cena: 31,50 PLN netto

PUDEŁECZKO WIOSENNE

Butelka likieru jajecznego Advocat 0,2l • Angielska herbatka Organic piramidka • Pralinki 
czekoladowe mix 50g • Ciastka jaglane z czarną porzeczką 175g 

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

Wymiary zestawu: 15x15x15cm.

Cena: 50,90 PLN netto
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ZESTAW STAR

Butelka wódki Saskiej czystej 0,5l • Mazurek dekorowany 100g • Trufla kokosowa 200g • 
Słoik pysznej jagody w syropie 290g • Ciastka owsiane z siemieniem lnianym 175g 

Całość w ozdobnym zamkniętym pudełku z wypełnieniem.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.
Wymiary zestawu: 20x20x15cm.

Cena: 65 PLN netto

ZESTAW CLASSIC

Butelka białego hiszpańskiego wina półwytrawnego 0,75l • Paluszki wytrawne z ziołami 
• Syrop z malin 330ml Polski Spichlerz • Tabliczka doskonałej czekolady z miodem  

z dodatkiem orzechów laskowych 110g • Migdały w czekoladzie 100g 

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Cena: 68 PLN netto
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ZESTAW ROSE

Butelka portugalskiego, różowego wina półwytrawnego 0,75l • Wiosenna herbata 
smakowa w sakiewce z kokardką 50g • Śliwka kalifornijska 200g 

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

Cena: 55,90 PLN netto

ZESTAW Z PISANKAMI

Butelka białego wina argentyńskiego 0,75l • Wiosenna herbata smakowa w sakiewce  
z kokardką 50g • Trufla kokosowa 200g

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

Cena: 69 PLN netto
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www.topslodycze.pl

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



ZESTAW PYSZNOŚCI

Butelka białego francuskiego wina 0,75l • Ciastka owsiane z pestkami dyni 175g •  
Krówka tradycyjna 200g

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

Cena: 69,70 PLN netto

ZESTAW ŚWIĄTECZY

Butelka białego wina argentyńskiego 0,75l • Ciastka owsiane z agrestem 175g • Tabliczka 
wybornej czekolady mlecznej z dodatkiem orzechów laskowych 100g 

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

Cena: 69,30 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 SŁODKI

Butelka białego wina 0,75l • Trufla kokosowa 200g • Tabliczki czekoladowe 
z dodatkiem orzechów i kandyzowanych owoców 50g 

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

Cena: 68,90 PLN netto

PEŁEN SMAKÓW

Butelka włoskiego, białego wina wytrawnego 0,75l • Herbata aromatyzowana 
czarna 50g • Tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów i kandyzowanych 

owoców 50g • Ciastka owsiane z agrestem 175g • Czekolada do picia w puszce 
230g • Babeczki wielosmakowe. Stonowane barwy ręcznie wykonanych 

babeczek urzekające precyzją i smakiem 200g

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką.
Wymiary: 25x35x12cm.

Cena: 96 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 ROZMAITOŚCI

Butelka białego, węgierskiego wina wytrawnego 0,75l • Ciastka owsiane  
z pestkami dyni 175g • Czekoladowe jajeczka 6 sztuk • Chrupiące mini twisty 100g •  
Trufla luksusowa 200g 

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką.
Wymiary zestawu:25x25x15cm.

Cena: 94,50 PLN netto

ZESTAW WIELKI BŁĘKIT

Butelka białego wina argentyńskiego 0,75l • Trufla kokosowa 200g • Tabliczki 
czekoladowe z dodatkiem orzechów i kandyzowanych owoców 50g 

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

Cena: 72 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
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ZESTAW MIĘTOWY

Butelka białego wina wytrawnego 0,75l • Tabliczka wybornej wielkanocnej czekolady  
z ręcznie zdobionymi pisankami 100g • Wiosenna herbata smakowa w sakiewce  
z kokardką 50g • Tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów i kandyzowanych 
owoców 50g • Ciastka owsiane z pestkami słonecznika 175g • Słoik mini miodku  
z dodatkiem mięty 40g • Czekoladowy zając

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką.
Wymiary zestawu: 25x25x15cm.

Cena: 99 PLN netto

SKRZYNIA STAROPOLSKA

Butelka Wódki Pan Tadeusz 0,5l • Mazurek dekorowany 100g • Tabliczki 
czekoladowe z dodatkiem orzechów i kandyzowanych owoców 60g • Pyszna 

herbata sypana aromatyzowana 50g • Czekoladowe pralinki  
z orzechem laskowym 3 sztuki

Całość w drewnianym pudełku eko z wypełnieniem i minimalistyczną 
dekorację.

Pudełko zawinięte w celofanową folię.

Cena: 79,80 PLN netto

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

TELEFON
+48 22 811 57 02

WWW
www.swietaswieta.com.pl
www.topslodycze.pl
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swieta@topmarketing.com.pl
biuro@topmarkeing.com.pl
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KUFEREK DOLCE

Likier Advocat Dalkowsky 0,5l • Wiosenna herbata smakowa w sakiewce z kokardką 50g • 
Tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów i kandyzowanych owoców 50g

Całość w ozdobnej tacy z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. 
Zestaw zapakowany w folię celofanową przewiązaną wstążką
w dowolnym kolorze. Wymiary zestawu: 34x20x10cm.

Cena: 56,50 PLN netto

ZESTAW EASTER 

Butelka hiszpańskiego, białego wina półwytrawnego 0,75l • Puszka duńskich ciasteczek 
 z pomarańczą 150g • Tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów i kandyzowanych 

owoców 60g

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Wymiary 
zestawu: 20x32x10cm. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 66 PLN netto

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

TELEFON
+48 22 811 57 02

WWW
www.swietaswieta.com.pl
www.topslodycze.pl
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swieta@topmarketing.com.pl
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ZESTAW BOSCATO

Butelka włoskiego, białego wina wytrawnego 0,75l • Puszka ciasteczek migdałowych 
• Puszka aromatyzowanej, sypanej herbaty 50g • Tabliczki czekoladowe z dodatkiem 
orzechów  i kandyzowanych owoców 50g • Czekoladowe jajeczka w kuferku oblane 
pysznym lukrem 50g • Czekoladowy wielkanocny lizak zdobiony w kształcie zajączka 

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

Cena: 75 PLN netto

ZESTAW KAPELA

Butelka portugalskiego, białego półwytrawnego wina 0,75l • Wiosenna herbata smakowa w 
sakiewce z kokardką 50g • Czekoladowe jajeczka wypełnione chrupiącym crispem  

i nadzieniem 3 sztuki  • Tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów i kandyzowanych 
owoców 60g 

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 59,90 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



KUFEREK TORUŃSKI 

Wódka Toruńska Chrzanowa 500ml • Migdały w czekoladzie 80g • Tabliczka wyśmienitej 
belgijskiej czekolady mlecznej 100g

Całość w ozdobnej tacy z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw zapakowany  
w folię celofanową przewiązaną wstążką w dowolnym kolorze.
Wymiary zestawu: 34x20x10cm.

Cena: 53,90 PLN netto

KUFEREK FIGARO

Butelka włoskiego, białego wina wytrawnego 
0,75l • Wiosenna herbata smakowa  

w sakiewce z kokardką 50g • Tabliczka 
wyśmienitej belgijskiej czekolady mlecznej  

z dodatkiem orzechów 100g

Całość w ozdobnej tacy z wypełnieniem 
 i świąteczną dekoracją. Zestaw zapakowany 

w folię celofanową przewiązaną wstążką 
w dowolnym kolorze. Wymiary zestawu: 

21x16,5x10cm.

Cena: 43 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 LUDOWY

Butelka portugalskiego, białego półwytrawnego wina 0,75l • Tabliczka pysznej 
czekolady deserowej z migdałami Folkowe Mecyje 110g • Wiosenna herbata 

smakowa w sakiewce z kokardką 50g • Nugat Gourmet z dodatkiem owoców 
i orzechów 200g • Czekoladka z kawałkami orzechów 35g • Ręcznie robione 

ciasteczka z dodatkami czekolady, owoców, marmolady 200g 
 • Czekoladowa pisanka

Całość w ręcznie kaszerowanym pudełku ze świąteczną grafiką. Wymiary: 
25x35x12cm. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 88,90 PLN netto

KUFEREK PRIMO

Likier Advocat Dalkowsky 0,5l • Czekoladka z kawałkami orzechów35g • Migdały w czekoladzie 

Całość w ozdobnej tacy z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw zapakowany w folię 
celofanową przewiązaną wstążką w dowolnym kolorze. Wymiary zestawu:34x20x10cm

Cena: 52,90 PLN netto

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

TELEFON
+48 22 811 57 02
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SKRZYNIA SMAKÓW

Nalewka z Pigwowca wytwarzana według staropolskiej receptury 200ml • 
Czekoladka z kawałkami orzechów35g • Mazurek dekorowany 100g •  
Chrzan szlachecki 245ml • Suszone jabłko 50g 

Całość w drewnianej naturalnej skrzyni zasuwanej,  z uchwytem sznurkowym.
Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 95 PLN netto

ZESTAW MAGNAT

Butelka hiszpańskiego, białego wina półwytrawnego 0,75l • Ręcznie wytwarzany 
baton miodowy 80g • Tabliczka pysznej czekolady z miodem, maliną i chili 110g 

• Syrop malinowy 330ml • Figi z brandy 200g • Czekoladowy wielkanocny lizak 
zdobiony w kształcie zajączka 

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 91,90 PLN netto

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

TELEFON
+48 22 811 57 02

WWW
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KUFEREK ORZECHOWY

Butelka włoskiego, białego wina wytrawnego 0,75l • Migdały w czekoladzie 
80g • Tabliczki czekoladowe z dodatkiem orzechów i kandyzowanych 
owoców 50g • Czekoladowe jajeczka w złotej owijce 2 sztuki

Całość w ozdobnej tacy z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. 
Zestaw zapakowany w folię celofanową przewiązaną wstążką w dowolnym 
kolorze.
Wymiary zestawu:34x20x10cm.

Cena: 56,90 PLN netto

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

TELEFON
+48 22 811 57 02
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WIELKANOCNY KOSZYCZEK

Koszyczek wielkanocny zawierający 5 czekoladek w kształcie jajka • jajka zawinięte w 
folię aluminiową z nadrukowanymi motywami wielkanocnymi • wypełnione chrupiącym 
crispem i nadzieniami o kilku smakach: waniliowym, toffi, pomarańczowym, 
czekoladowym, wiśniowym, truskawkowym (zawsze mix smaków) • Koszyczek 
kartonowy z dowolnym nadrukiem reklamowym CMYK lub do 4 kolorów Pantone • 
gustowna kokarda satynowa podkreślająca prezentowy i świąteczny charakter tego 
zestawu (kilkanaście kolorów)

Wymiary opakowania bez kokardki: 90x54x100 mm. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

Jajeczka w szkatułce

Wymiary pudełka: 43x47mm. 
Znakowanie: logo na pudełku. 

Zawartość: 2 jajeczka czekoladowe. 
Minimalne zamówienie: 500 sztuk.

Cena na telefon

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

TELEFON
+48 22 811 57 02

WWW
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kontakt@topslodycze.pl



SET WIELKANOCNY FOLK

Aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g • Tabliczki czekoladowe  
z dodatkiem i kandyzowanych owoców 50g • Mini miodek z dodatkiem 

świeżej mięty 40g • Cukier kandyzowany na drewnianej pałeczce

Całość w ozdobnym pudełku wykonanym z kartonu
 ozdobnego z nadrukiem full color. 

Nadruk: grafika indywidualna + logo. 
Wymiary zestawu: 130x180x50mm. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

SET WIELKANOCNY WIOSENNY

Aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g • Mini miodek  
z dodatkiem świeżej mięty 40g • Cukier kandyzowany na drewnianej 
pałeczce • Czekoladka z karmelizowanymi owocami/orzechami •  
Sezamek w miodzie 

Całość w ozdobnym pudełku wykonanym z kartonu ozdobnego  
z nadrukiem full color. 
Nadruk: grafika indywidualna + logo.  
Wymiary zestawu: 130x180x50mm. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

TELEFON
+48 22 811 57 02

WWW
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SET WIELKANOCNA TOREBKA

Mini mazurek ręcznie dekorowany lukrem • 5 czekoladowych jajeczek z chrupiącym 
chripsem w miksie smaków

Całość w ozdobnym pudełku wykonanym z kartonu ozdobnego z nadrukiem full color. 
Nadruk: grafika indywidualna + logo. 
Wymiary zestawu: 145x50x80mm. 
Minimalne zamówienie: 300 sztuk.

Cena na telefon

PUDEŁECZKO LIMA

Wypełnione chrupiącym crispem i nadzieniami 
o kilku smakach: waniliowym, toffi, pomarańczowym, 

czekoladowym, wiśniowym, truskawkowym (zawsze mix smaków)

Opakowanie: papier ozdobny w dowolnym kolorze. Logo na opakowaniu full 
color. Wymiar opakowania: 80 x 67 x 110 mm. Ilość czekoladek w opakowaniu: 

10 sztuk. Minimalna ilość zamówienia: 300 sztuk.

Cena na telefon

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

TELEFON
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BOMBONIERKA DE LUX

Czekoladowe jajeczka wypełnione chrupiącym crispem 
i nadzieniami o kilku smakach: waniliowym, toffi, 

pomarańczowym, czekoladowym, wiśniowym, truskawkowym 
(zawsze mix smaków)

Ilość jajeczek w pudełku: 8 sztuk. 
Znakowanie: logo na pudełku. 

Pudełko przewiązane ozdobną dekoracją zrobioną ze wstążki. 
Minimalne zamówienie 200 sztuk.

Cena na telefon

WIELKANOCNY WORECZEK

Czekoladowe jajeczka wypełnione chrupiącym crispem i nadzieniami  
o kilku smakach: waniliowym, toffi, pomarańczowym, czekoladowym, 
wiśniowym, truskawkowym (zawsze mix smaków)

Opakowanie: woreczek celofanowy z podstawką i klipsem zamykającym. 
Znakowanie: logo na bileciku. 
Kolor wstążki do wyboru. 
Wymiary opakowania: 150x70x40mm. 
Ilość jajeczek w opakowaniu: 15 sztuk. 
Minimalne zamówienie 200 sztuk.

Cena na telefon

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa
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SET WIELKANOCNY
LAWENDOWY

Wiosenna herbata smakowa 50g • Cukier kandyzowany na drewnianej 
pałeczce o smaku lawendy • Słoik mini konfitury do herbaty 28g 

 • Czekoladowe draże jajeczka w kolorowym lukrze 50g

Całość w ozdobnym pudełku wykonanym z kartonu 
ozdobnego z nadrukiem full color. 

Nadruk: grafika indywidualna + logo. 
Wymiary zestawu: 130x180x50mm. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

BELMARIA BAG

WŁOSKIE PRALINY BELMARIA - Czekoladowe praliny orzechowe

Opakowanie: woreczek celofanowy z podstawką i klipsem zamykającym. 
Wymiary opakowania: 150x70x40mm. 
Ilość pralinek w opakowaniu: 8 sztuk. 
Znakowanie: logo na bileciku. 
Kolor wstążki do wyboru.  
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon
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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 HERBAT BALI FLOWER

Herbata rozkwitającą ręcznie zwijana.

Ilość: 8 sztuk herbat. 
Opakowanie: woreczek celofanowy z podstawką. 

Znakowanie: etykieta na woreczku lub bilecik. 
Minimalne zamówienie: 100 sztuk.

Cena na telefon

SET WIELKANOCNY SŁODKI

Aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g • Tabliczki czekoladowe 
z dodatkiem orzechów i kandyzowanych owoców 50g • Czekoladowe 
jajeczka wypełnione chrupiącym crispem i nadzieniem 5 sztuk 

Całość w ozdobnym pudełku wykonanym z kartonu 
ozdobnego z nadrukiem full color. 
Nadruk: grafika indywidualna + logo. 
Wymiary zestawu: 130x180x50mm. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon
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RACZKI PRIMO

Zawartość: Cukierki Raczki 

Ilość w opakowaniu: 13 sztuk. 
Minimalne zamówienie 100 sztuk. 

Znakowanie: full kolor.

Cena na telefon

SET WIELKANOCNY CHOCCO

Czekoladka z karmelizowanymi owocami/orzechami •  
Migdały w czekoladzie 70g • Czekoladowy zajączek 

Całość w ozdobnym pudełku wykonanym z kartonu 
ozdobnego z nadrukiem full color. 
Nadruk: grafika indywidualna + logo.  
Wymiary zestawu: 130x180x50mm. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon
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SET WIELKANOCNY MAZUREK

Mazurek wypiekany ręcznie według sprawdzonej polskiej receptury 100g 
 • Wiosenna herbata smakowa 50g • Czekoladka z karmelizowanymi  

owocami/orzechami • Jajko wielkanocne z belgijskiej czekolady

Całość w pudełku z grafiką i logo Klienta. 
Na pudełku wycięte okienko w kształcie jajka. 

Logo na wieku. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

SET WIELKANOCNY BARANEK

Wiosenna herbata smakowa 50g • Mini miodek z dodatkiem świeżej mięty 
40g • Czekoladowy baranek wielkanocny z białej i mlecznej czekolady 40g • 
Cukier kandyzowany na drewnianej pałeczce

Całość w pudełku z grafiką i logo Klienta. 
Na pudełku wycięte okienko w kształcie jajka. 
Logo na wieku. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

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



SET WIELKANOCNY SWEET

Aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g 
 • Czekoladka z kawałkami orzechów 35g 

Całość w ozdobnym pudełku. 
Pudełko z indywidulaną grafiką klienta. 

Wymiary zestawu: 145x50x80mm. 
Pudełka wykonane z kartonów ozdobnych w różnych kolorach 

z drukowanymi  logotypami. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

OWIECZKA CZEKOLADOWA II

Masa netto: 120g. 
Wstążka w dowolnym kolorze. 
Opakowanie: pudełko ozdobne. 
Nadruk: full kolor na opakowaniu. 
Wymiary opakowania: 100x100x100mm. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

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



SET WIELKANOCNY ORANGE

Aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g • Słoik małego miodku 
 z dodatkiem imbiru 45g • Cukier kandyzowany na drewnianej pałeczce  

o smaku pomarańczy 

Całość w ozdobnym pudełku. 
Pudełko z indywidulaną grafiką klienta. 

Wymiary zestawu: 145x50x80mm. 
Pudełka wykonane z kartonów ozdobnych 

w różnych kolorach z drukowanymi logotypami. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

MINI TARTALETKA CZEKOLADOWA

Czekolada deserowa z dodatkami.

Waga: 50g. 
Opakowanie: pudełko ozdobne. 
Wymiary opakowania: 110x110x10mm. 
Znakowanie: nadruk full kolor na opakowaniu. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

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 HERBAT FLOWER

Zestaw zielonych Herbat ręcznie zawijane na kształt Kulki.

Opakowanie: nadruk full kolor. 
Wymiar opakowania - 110x110x45mm. 

Wstążka w dowolnym kolorze. 
Ilość herbat - 4 sztuki. 

Minimalna ilość zamówienia - 200 sztuk.

Cena na telefon

SET WIELKANOCNY ZAJĄCZEK

Aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g • Słoik mini konfitury  
do herbaty 28g • 3 czekoladowe jajeczka z chrupiącym cripsem 

Całość w ozdobnym pudełku. 
Pudełko z indywidulaną grafiką klienta.  
Wymiary zestawu: 145x50x80mm. 
Pudełka wykonane z kartonów ozdobnych w różnych kolorach z drukowanymi  logotypami. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

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



WIELKANOCNE MIODKI

Zestaw mini miodków w ozdobnym pudełku. 
Rodzaje miodów 40g: lipowy, rzepakowy, wielokwiatowy. 

Wymiary opakowania: 90x80x40mm. 
Znakowanie: full kolor na opakowaniu. 

Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

SET WIELKANOCNY PISANKA

Aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g • Czekoladowy  
lizak wielkanocny w kształcie pisanki z białej czekolady 25g

Całość w ozdobnym pudełku. 
Pudełko z indywidulaną grafiką klienta. 
Wymiary zestawu: 145x50x80mm. 
Pudełka wykonane z kartonów ozdobnych w różnych kolorach 
z drukowanymi  logotypami. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

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



SET WIELKANOCNY BLUE

Aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g  • Nugat owocowy  
z dodatkiem migdałów 35g • Draże czekoladowe oblane pysznym lukrem 50g 

Całość w ozdobnym pudełku. 
Pudełko z indywidulaną grafiką klienta. 

Wymiary zestawu: 145x50x80mm. 
Pudełka wykonane z kartonów ozdobnych w różnych kolorach 

z drukowanymi  logotypami. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

SET WIELKANOCNY OWOCOWY

Aromatyzowana herbata w sakiewce z kokardką 50g • Słoik mini konfitury 
do herbaty 28g • Cukier kandyzowany na drewnianej pałeczce o smaku 
pomarańczy • Sezamek w miodzie 

Całość w ozdobnym pudełku. 
Pudełko z indywidulaną grafiką klienta.
Wymiary zestawu: 145x50x80mm. 
Pudełka wykonane z kartonów ozdobnych w różnych kolorach
z drukowanymi logotypami. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

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



SET WIELKANOCNY GREEN

Nugat z orzechami zatopionymi w miodzie 40g • Draże czekoladowe oblane 
pysznym lukrem 50g • Wafelki z kremem mleczno – orzechowym 2 sztuki 

 • Lizak owocowy

Całość w ozdobnym pudełku. 
Pudełko z indywidulaną grafiką klienta. 

Wymiary zestawu: 145x50x80mm. 
Pudełka wykonane z kartonów ozdobnych w różnych kolorach 

z drukowanymi logotypami. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

4 CZEKOLADKI COLOR W MINI SZTABCE

4 czekoladki z nadzieniem zawinięte w złoty laminat oraz w wielobarwną 
obwolutę reklamową. Smaki nadzienia: pistacja, czekolada.

2-częściowe pudełko kartonowe w kształcie sztabki wykonane  
z kartonu z dowolnym nadrukiem reklamowym. 
Opakowanie: według indywidualnego projektu graficznego Klienta. 
Całość przewiązana kokardą (kilka kolorów do wyboru). 
Wymiary sztabki: 150x50x25mm. I
lość czekoladek w zestawie: 4 sztuki. 
Minimalne zamówienie: 500 sztuk.

Cena na telefon

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



MINI ZESTAW HERBACIANY

5 sztuk herbaty rozkwitającej, ręcznie zawijanej w kulkę • Cukier kandyzowany na 
drewnianej pałeczce brązowy • Cukier kandyzowany na drewnianej pałeczce biały

Opakowanie: pudełko ozdobne. 
Wymiary opakowania: 80x80x50mm. 

Znakowanie: nadruk full kolor na opakowaniu. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

OWIECZKA CZEKOLADOWA I

Masa netto: 120g. 
Wstążka w dowolnym kolorze. 
Opakowanie: pudełko ozdobne. 
Nadruk: full kolor na opakowaniu. 
Wymiary opakowania: 100x100x100mm. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

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



BECZUŁKA DREWNIANA WIELKANOCNA

Czekoladowe jajeczka wypełnione chrupiącym crispem i nadzieniami o kilku 
smakach: waniliowym, toffi, pomarańczowym, czekoladowym, wiśniowym, 

truskawkowym (zawsze mix smaków)

Opakowanie: Drewniana beczułka. 
Wymiar opakowania: 130x115mm. 

Znakowanie: grawer. 
Ilość jajeczek: 36 sztuk. 

Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk.

Cena na telefon

SET REKLAMOWY Z HERBATĄ KWITNĄCĄ

Filiżanka szklana z podstawkiem o pojemności 220ml • Herbata rozkwitająca 
ręcznie zawijana w kulkę • Pralinki czekoladowe Lindt 2 sztuki

Całość w pudełku ozdobnym z logo/grafiką klienta. Wymiary opakowania: 
110x110x90mm. Wstążka w dowolnym kolorze. W cenie pudełka nadruk 1 
kolor. Minimalne zamówienie 100 sztuk.

Cena na telefon

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



TORCIK WEDLOWSKI

Opakowanie: full kolor. 
Wymiar opakowania: 185 x 185 x 30 mm. 
Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk.

Cena na telefon

PTASIE MLECZNO WEDEL

Opakowanie: druk full kolor. 
Wymiar opakowania: 195x195x25 mm. 

Wstążka w dowolnym kolorze. 
Logo na opakowaniu: nadruk full color. 

Jedna warstwa oryginalnego opakowania. 
Waga netto: 190g. 

Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk.

Cena na telefon

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



WIELKANOCNY ZESTAW SŁODKOŚCI

Elegancka metalowa puszka z etykieta reklamową (obwoluta dookoła)  
• herbata liściasta czarna owocowa lub zielona. Dla zachowania pełni 

aromatu zawartość jest dodatkowo pakowana w szczelny foliowy 
woreczek. Masa netto: herbata – 50g. • Czekoladka z karmelizowanymi 

owocami/orzechami z obwolutą reklamową

Wymiary zestawu: 82x82x115mm. 
Całość zapakowane w pudełko ozdobne 

zadrukowane według indywidulanego projektu. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

PRALINY BELMARIA W PUDEŁKU DREWNIANYM

Wyśmienite Włoskie praliny mleczne

Opakowanie: drewniane pudełko 160mm. 
Wstążka w dowolnym kolorze. 
Logo na opakowaniu: grawerowane (opcja nadruk na etykiecie). 
Owijka czekoladek złota.
Ilość czekoladek w opakowaniu: 20 sztuk. 
Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk.

Cena na telefon

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



MINI PUDEŁKO
Z JAJECZKIEM WIELKANOCNYM

Czekoladki o różnych smakach pakowane pojedynczo w pudełeczka 
kartonowe z zamknięciem w kształcie jajeczka. • Pudełeczko 

 z dowolnym nadrukiem reklamowym

Znakowanie full color na pudełeczku. 
Waga netto: ok. 10-15g.

 Ilość czekoladek w pudełeczku:  
1 sztuka. 

Wymiary piramidki: 66x35x35mm. 
Minimalne zamówienie: 300 sztuk.

Cena na telefon

CZEKOLADOWA SZKATUŁKA

Czekoladki nadziewane, zawijane w folie metalizowaną 
oraz pakowane w pudełeczka kartonowe 
w kształcie kuferka. Smaki czekoladek: wiśnia w likierze, orzech laskowy, 
wanilia. Waga netto: ok. 10-13g.

Opakowanie: według indywidualnego projektu graficznego Klienta. 
Wymiary kuferka: 38x40x40mm. 
Ilość czekoladek  w pudełeczku: 2 sztuki. 
Minimalna ilość zamówienia: 500 sztuk.

Cena na telefon

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



ŚWIĄTECZNA HERBTAKA W SAKIEWCE

Aromatyczne liściaste herbaty w foliowych torebkach z zawieszką 
reklamową. Dostępne smaki na zapytanie

Prostokątna torebka z folii transparentnej. 
Kartonowa, dwustronna zawieszka 

z dowolnym nadrukiem reklamowym CMYK lub do  
4 kolorów Pantone. 

Waga: 7gram. 
Wymiary saszetki: ok 110x52mm. 

Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

MINI ZAJĄCZEK Z JAJECZKIEM WIELKANOCNYM

Czekoladki o różnych smakach pakowane pojedynczo w pudełeczka 
kartonowe z zamknięciem w kształcie jajeczka.

Pudełeczko z dowolnym nadrukiem reklamowym. 
Znakowanie full color na pudełeczku. 
Waga netto: ok. 10-15g. 
Wymiary pudełka: 65x35x40mm. 
Minimalne zamówienie: 300 sztuk.

Cena na telefon

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



CZEKOLADA WIOSENNA Z BANDEROLĄ

Dostępne smaki w miksie: Czekolada ciemna 60% ze śliwką i kardamonem, 
Czekolada ciemna 60% z jabłkiem i cynamonem, Czekolada mleczna 33,6%  

z wiśniami, jabłkiem i cynamonem, Czekolada mleczna 32,8% z czarną 
porzeczką i miodem, Czekolada biała 33,1% z wiśnią i żurawiną.

Wymiary produktu: 75x75x8mm. 
Waga: 35g. 

Minimalne zamówienie: 100 sztuk.

Cena na telefon

HERBATA ŚWIĄTECZNA W PUSZCE

Elegancka metalowa puszka z etykieta reklamową (obwoluta dookoła 
oraz wieko) wysokiej jakości herbata liściasta czarna owocowa lub zielona.
Dla zachowania pełni aromatu zawartość jest dodatkowo pakowana 
w szczelny foliowy woreczek. 
Masa netto: herbata – 50 g. 
Wymiary produktu: 82x82x115mm. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

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



MEGA PAKA

LOGO DOWOLNY KSZTAŁT NA WIEKU PUDEŁKA. 
Wymiary pudełka: 10x10x10cm. 

Znakowanie: dowolny nadruk na pudełku + logo. 
Zawartość: czekoladowe jajeczka. 

Ilość jajeczek: 30 sztuk. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

ZŁOTA SZTABKA Z OBWOLUTĄ

Praliny czekoladowe z wiśnią w likierze

Ilość czekoladek w pudełeczku: 6 sztuk. 
Obwoluta z dowolnym nadrukiem reklamowym. 
Znakowanie full color na obwolucie. 
Waga netto: 72g. 
Wymiary opakowania: 180x75x30mm. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

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 WIOSENNE

Czekoladowe jajeczka wypełnione chrupiącym crispem i nadzieniami 
o kilku smakach: waniliowym, toffi, pomarańczowym, czekoladowym, 

wiśniowym, truskawkowym (zawsze mix smaków)

Opakowanie: drewniane pudełko 160mm. 
Ilość jajeczek w pudełku: 25 sztuk. 

Pudełko przewiązane wstążką w dowolnym kolorze z dołączoną 
dekoracją (dekoracja na zdjęciu jest tylko przykładowa). 

Minimalne zamówienie 100 sztuk. 
Nadruk wyceniany jest oddzielnie.

Cena na telefon

WIELKANOCNA SAKIEWKA

Czekoladowe jajeczka wypełnione chrupiącym crispem i nadzieniami o kilku 
smakach:waniliowym, toffi, pomarańczowym, czekoladowym, wiśniowym, 
truskawkowym (zawsze mix smaków) oraz pakowane w pudełeczka kartonowe  
w kształcie kuferka. 

Waga netto: ok. 10-13g. 
Wymiary kuferka: 40x90x75mm. 
Ilość w pudełeczku: 3 sztuki. 
Okres przydatności: 6 miesięcy. M
inimalna ilość zamówienia: 500 sztuk.

Cena na telefon

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



PISANKA CZEKOLADOWA

Pisanka z czekolady (gorzka, mleczna lub biała) z dodatkami 

Opakowanie – woreczek, z zawieszką 
i kokardka w dowolnym kolorze. 70g. 

Minimalne zamówienie: 200 sztuk

Cena na telefon

BABKA WIELKANOCNA

Wielkanocna babka piaskowa posypana cukrem pudrem. 
Waga: 120g.

Opakowanie: według indywidualnego projektu graficznego. 
Wymiary opakowania: 13x13x7cm. 
Nadruk: full color. 
Kolor wstążki: do wyboru. 
Minimalne zamówienie: 200sztuk.

Cena na telefon

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  BELMARE

Włoskie praliny mleczne Belmare

Opakowanie: papier ozdobnyw dowolnym kolorze. 
Logo na opakowaniu full color. 

Wymiar opakowania: 80x67x110mm. 
Ilość czekoladek w opakowaniu: 5 sztuk. 
Minimalna ilość zamówienia: 300 sztuk.

Cena na telefon

JAJECZKA GOLD LUX

Czekoladowe jajeczka wypełnione chrupiącym crispem i nadzieniami o kilku 
smakach: waniliowym, toffi, pomarańczowym, czekoladowym, wiśniowym, 
truskawkowym (zawsze mix smaków).

Zawartość: 20 sztuk jajeczek. 
Pudełka wykonane z kartonów ozdobnych w różnych kolorach 
z drukowanymi  logotypami, motywami graficznymi i/lub życzeniami. 
Znakowanie: full kolor. 
Wymiary opakowania: 145x50x80mm. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

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



ZAJĄCZEK LINDT 50 G W TOREBCE

Zajączek wielkanocny wykonany z wyśmienitej szwajcarskiej czekolady 
mlecznej marki Lindt zawinięty w folię aluminiową, ozdobiony czerwoną 

kokardą i złotym dzwoneczkiem • pudełko wykonane z białego kartonu  
z dowolnym nadrukiem reklamowym 

• satynowa kokarda w dowolnym kolorze

Waga netto/brutto: 50 / 70g.Wymiar zajączka: 60 x 39 x 90 mm.Wymiary 
opakowania: ok. 60 x 39 x 90 mm.Minimalne zamówienie: 100 sztuk.

Cena na telefon

ZAJĄCZEK LINDT 100G W PUDEŁKU

Duży zajączek wielkanocny wykonany z wyśmienitej szwajcarskiej czekolady 
mlecznej marki Lindt, zawinięty w folię aluminiową, ozdobiony czerwoną 
kokardą i złotym dzwoneczkiem • torebka kartonowa wykonana z białego 
kartonu z dowolnym nadrukiem reklamowym lub z metalizowanego 
kartonu (złoty, srebrny) • satynowa kokarda w dowolnym kolorze

Waga netto/brutto: 100g / 130g. 
Wymiar zajączka: 96 x 50 x 115 mm. 
Wymiary opakowania: 96 x 55 x 182 mm. 
Minimalne zamówienie: 50 szt.

Cena na telefon

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



JAJECZKA MAGIC 

Czekoladowe jajeczka wypełnione chrupiącym crispem i nadzieniami o kilku 
smakach: waniliowym, toffi, pomarańczowym, czekoladowym, wiśniowym, 

truskawkowym (zawsze mix smaków) oraz pakowane w pudełeczka 
kartonowe w kształcie kuferka.

Ilość jajek w opakowanie: 20 sztuk. 
Opakowanie: pudełko z dowolną grafiką full color. 

Wymiar opakowania: ok. 9x6x11cm dla 150g. 
Minimalne zamówienie: 100 sztuk.

Cena na telefon

MEGA JAJO W PUDEŁKU Z OKIENKIEM

Opakowanie kartonowe zawierające czekoladę w kształcie jajeczka 
wykonaną z wyśmienitej belgijskiej czekolady. Każde jajeczko 
zapakowane w złotą lub srebrną alufolię oraz opakowanie kartonowe  
z dowolnym nadrukiem (full kolor).

Wymiary jajka: wys. 17cm. 
Wymiary opakowania: 110 x 110 x 170 mm. 
Minimalne zamówienie: 100 szt. 

Cena na telefon

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



WIELKANOCNA BAŃKA Z JAJECZKAM

Wyśmienita mieszanka czekoladowych jajeczek z chrupiącym chipsem w 
kolorowych owijkach, w gustownej metalowej bańce oklejonej naklejką 

według indywidualnego projektu.

Opakowanie Metalowe. 
Znakowanie: full color na etykiecie. 

Ilość jajek  w opakowaniu: ok 18 sztuk. 
Wymiar opakowania: 80 x 145 mm. 

Minimalne zamówienie: 100sztuk

Cena na telefon

JAJECZKA LUX

Czekoladowe jajeczka wypełnione chrupiącym 
crispem i nadzieniami o kilku smakach: waniliowym, 
toffi, pomarańczowym, czekoladowym, wiśniowym, 
truskawkowym (zawsze mix smaków).

Opakowanie: według indywidualnego projektu graficznego. 
Wymiary opakowania: 70x70x70mm. 
Logo: na opakowaniu lub bilecik. 
Nadruk: full color. 
Ilość jajeczek w pudełku: 10 sztuk. 
Kolor wstążki: do wyboru. 
Minimalne zamówienie: 500 sztuk.

Cena na telefon

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



CZEKOLADOWY KUFEREK

Czekoladki nadziewane zawijane w folie metalizowaną oraz pakowane 
pojedynczo  w pudełeczka kartonowe w kształcie kuferka. Smaki czekoladek: 

czekolada mleczna z nadzieniem Pistachio, Choco.

Waga netto: ok. 10-13 g. 
Wymiary kuferka: 40x90x75mm. 

Ilość w pudełeczku: 2 sztuki. 
Minimalna ilość zamówienia: 500 sztuk.

Cena na telefon

ŚWIĄTECZNY TRÓJPAK  MIODÓW

Cztery rodzaje miodów 40g: lipowy, rzepakowy, wielokwiatowy. 
Minimalne zamówienie: 200 sztuk.

Cena na telefon

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
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BOMBONIERKA TRIO

Czekoladki VIP: czekolada mleczna z nadzieniem pistachio, choko.

Banderolki na czekoladkach: drukowane full color. 
Kolor czekoladek: folia aluminiowa złota. 
Ilość czekoladek w opakowaniu: 3 sztuki. 

Opakowanie: papier ozdobny perlisty w dowolnym kolorze. 
Wymiar opakowania: 147 x 77 x 20 mm. 

Wstążka w dowolnym kolorze. 
Logo na opakowaniu: full color. 

Minimalna ilość zamówienia: 200 sztuk.

Cena na telefon

MAZUREK WIELKANOCNY DEKOROWANY

Mazurek wypiekany ręcznie według sprawdzonej polskiej receptury.
Waga: 100g. 
Znakowanie: na bileciku. 
Minimalne zamówienie: 100 sztuk.

Cena na telefon

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
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BOMBONIERKA SWEET

Czekoladki VIP: czekolada mleczna z nadzieniem pistachio, coffie, 
choco, almando.

Banderolki na czekoladkach: drukowane full color. 
Kolor czekoladek: folia aluminiowa złota. 
Ilość czekoladek w opakowaniu: 6 sztuk. 

Opakowanie: papier ozdobny w dowolnym kolorze. 
Wymiar opakowania: 150 x 115 x 25 mm. 

Wstążka: w dowolnym kolorze. 
Logo na opakowaniu: full color. 

Minimalna ilość zamówienia: 200 sztuk.

Cena na telefon

BOMBONIERKA RAMKA 4

Czekoladki: czekolada mleczna z nadzieniem Pistachio, Choco, Malaga, 
Toffe, Caffe.

Wymiar opakowania: 112 x 112 x 20 mm. 
Wstążka: w dowolnym kolorze. 
Znakowanie: Logo na opakowaniu. 
Banderolki na czekoladkach: drukowane full color. 
Kolor czekoladek: folia aluminiowa złota. 
Ilość czekoladek w opakowaniu: 4 sztuk. 
Minimalna ilość zamówienia: 200 sztuk.

Cena na telefon

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

TELEFON
+48 22 811 57 02

WWW
www.swietaswieta.com.pl
www.topslodycze.pl
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swieta@topmarketing.com.pl
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JAJECZKA DUO

Mini jajka czekoladowe - 6 gram (czekolada mleczna).

Opakowanie: Papier ozdobny perlisty w dowolnym kolorze. 
Wymiar opakowania: 112 x 112 x 20 mm. 
Wstążka w dowolnym kolorze. 
Logo na opakowaniu: złocone lub srebrzone. 
Ilość jajeczek - 10 sztuk. 
Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk.

Cena na telefon

RAMKA 9 WIELKANOC

Czekoladki : czekolada mleczna z nadzieniem pistachio, choco

Opakowanie: Papier ozdobny w dowolnym kolorze. 
Wymiar opakowania: 148 x 145 x 20 mm. Wstążka w dowolnym kolorze. 

Logo na opakowaniu: nadruk full kolor. Banderolki na czekoladkach: 
drukowane full color. Ilość czekoladek w opakowaniu: 9 sztuk. 

Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk. 

Cena na telefon

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

TELEFON
+48 22 811 57 02

WWW
www.swietaswieta.com.pl
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2 CZEKOLADKI DUO
W MINI SZTABCE

2 czekoladki z nadzieniem zawinięte w złoty laminat oraz w wielobarwną obwolutę 
reklamową. Smaki nadzienia: pistacja, czekolada.

2-częściowe pudełko kartonowe w kształcie sztabki wykonane 
z białego kartonu z dowolnym nadrukiem reklamowym lub 

z kartonu złotego/srebrnego z tłoczonymi logotypami. 
Całość przewiązana kokardą w dowolnym kolorze. 

Waga netto/brutto: 51g / 65g. 
Wymiary sztabki: 87x52x24mm. 

Ilość czekoladek w zestawie: 2 sztuki. 
Minimalne zamówienie: 100 sztuk.

Cena na telefon

BOMBONIERKA COLORS

4 czekoladki ręcznie  wytwarzane z prawdziwej belgijskiej czekolady 
z różnymi dodatkami: orzechy bądź płatki kwiatów.

Opakowanie: karton. 
Znakowanie: nadruk full color. 
Minimalne zamówienie: 300 sztuk.

Cena na telefon

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

TELEFON
+48 22 811 57 02
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BOMBONIERKA BOOK 4 WIELKANOC

Czekoladki: czekolada mleczna z nadzieniem pistachio, choco

Opakowanie: Papier ozdobny w dowolnym kolorze. 
Wymiar opakowania: 115 x 115 x 20 mm. 
Wstążka w dowolnym kolorze. 
Logo na opakowaniu: opcja nadruk full color. 
Banderolki na czekoladkach: drukowane full color. 
Kolor czekoladek: folia aluminiowa złota. 
Ilość czekoladek w opakowaniu: 4 sztuki. 
Minimalna ilość zamówienia: 200 sztuk.

Cena na telefon

BOMBONIERKA VERSAL 5

Czekoladki: czekolada mleczna z nadzieniem Pistachio, 
Choco, Malaga, Toffe, Caffe

Wymiar opakowania: 200 x 60 x 20 mm. 
Wstążka: w dowolnym kolorze. 

Znakowanie: logo na opakowaniu. 
Banderolki na czekoladkach: w kolorze. 

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

Cena na telefon

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

TELEFON
+48 22 811 57 02
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BOMBONIERKA VERSAL 12

Czekoladki: czekolada mleczna z nadzieniem Pistachio, Choco, 
Malaga, Toffe, Caffe 

Wymiar opakowania: 220x55x40mm. 
Wstążka: w dowolnym kolorze. 

Znakowanie: logo na opakowaniu. 
Banderolki na czekoladkach: w kolorze. 

Kolor czekoladek: folia aluminiowa złota. 
Ilość czekoladek w opakowaniu: 12 sztuk. 

Minimalna ilość zamówienia: 200 sztuk.

Cena na telefon

CZEKOLADOWY WAGONIK

Czekoladki nadziewane zawijane w folie metalizowaną kolor złoty. Smaki 
czekoladek: czekolada mleczna z nadzieniem Pistachio, Choco, Toffe, Caffe.

Banderolki na czekoladkach: drukowane full kolor. 
Waga netto1 sztuki: ok. 10-13g. 
Ilość czekoladek 10 sztuk. 
Wymiary opakowania: 70x40x40mm. 
Znakowanie full kolor na pudełku. 
Minimalna ilość zamówienia: 200 sztuk.

Cena na telefon

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

TELEFON
+48 22 811 57 02
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www.swietaswieta.com.pl
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BOMBONIERKA DE LUX

Czekoladki VIP: czekolada mleczna z nadzieniem pistachio, choco

Opakowanie: papier ozdobny perlisty w dowolnym kolorze. 
Wymiar opakowania: 175 x 140 x 50 mm. 
Wstążka: w dowolnym kolorze. 
Logo na opakowaniu: złocone lub srebrzone. 
Banderolki na czekoladkach: złocone, srebrzone lub drukowane full color. 
Kolor czekoladek: folia aluminiowa złota lub srebrna. 
Ilość czekoladek w opakowaniu: 12 sztuk. 
Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk.

Cena na telefon

JAJECZKA LUX W PUSZCE

Wyśmienite jajka mleczne na bazie czekolady belgijskiej.

Opakowanie metalowe. 
Nadruk full color wieczko i bok. 

Wymiar opakowania: 95 x 120 mm. 
Owijka folia metalizowana złota lub srebrna. 

Ilość - 30 sztuk w opakowaniu.

Cena na telefon

ADRES
ul. Kołacińska 35
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+48 22 811 57 02
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ZAJĄCZEK CZEKOLADOWY LINDT PREMIUM

Czekoladowy zajączek (czekolada mleczna).

Wymiar zajączka: 90 x 110 mm. 
Opakowanie: Papier ozdobny w dowolnym kolorze. 
Wymiar opakowania: 145 x 165 mm. 
Logo: na opakowaniu. 
Wstążka w dowolnym kolorze. 
Kolor zajączka: folia aluminiowa złota. 
Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk.

Cena na telefon

PUDEŁKO Z ZAJĄCZKIEM

Zajączek czekolady Lind 50g • Czekoladowe pisanki 
z belgijskiej czekolady 20 sztuk

Opakowanie: drewniane pudełko 160mm. 
Całość w drewnianym pudełku przewiązanym wstążką. 

Znakowanie: na bileciku.

Cena na telefon

ADRES
ul. Kołacińska 35
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TELEFON
+48 22 811 57 02

WWW
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ZAJĄCZEK W SZTABCE

Eleganckie pudełeczko zawiera 1 ręcznie robioną 
i malowaną pralinkę w kształcie wielkanocnego zajączka.

Wymiary sztabki: 87x52x24 mm. 
Wymiary zajączka: 60x38x25 mm. 

Minimalne zamówienie: 100 sztuk.

Cena na telefon

ZAJĄCZKI WIELKANOCNE

Eleganckie pudełeczko zawiera 4 ręcznie robione 
i malowane praliny w kształcie wielkanocnego zajączka

Do wyboru 2 kolory czekolady. 
Wstążka w dowolnym kolorze.  
Wymiary zajączka: ok. 60x38x25 mm. 
Minimalne zamówienie: 100 sztuk.

Cena na telefon

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa
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+48 22 811 57 02
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LUX PRALINKI WIELKANOCNE

Zestaw zawiera 5 ręcznie robionych pralin w kształcie jajka. Każda 
czekoladowa pisanka jest ręcznie zdobiona i stanowi małe arcydzieło 

czekoladnicze. 

Wymiary pudełka to 245x55x30 mm. 
Minimalne zamówienie: 100 sztuk.

Cena na telefon

JAJECZKA MINI GOLD

Jajka czekoladowe mini - 6 gram (czekolada mleczna).

Opakowanie drewniane kolor naturalny. 
Wymiar opakowania: średnica 16 cm. 
Wstążka w dowolnym kolorze. 
Logo na opakowaniu:  nadruk na etykiecie. 
Ilość jajek w opakowaniu: 40 sztuk. 
Kolor jajek: folia aluminiowa złote, srebrne. 
Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk.

Cena na telefon

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa

TELEFON
+48 22 811 57 02
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PUDEŁECZKO WIOSENNE

Czekoladowe jajka: czekolada mleczna belgijska.

Opakowanie drewniane kolor naturalny. 
Wymiar opakowania: średnica 160 mm x 70 mm.

Wstążka w dowolnym kolorze. 
Logo na opakowaniu: grawerowane (opcja nadruk na 

etykiecie dodatkowo płatna. 
Etykietka z logo na pojedynczym jajku. 

Wymiar jajka: 70 x 45 mm - waga 28 gram. 
Ilość jajek w opakowaniu: 6 sztuk. 

Kolor jajek: folia aluminiowa złote, srebrne. 
Minimalna ilość zamówienia: 100 sztuk.

Cena na telefon

ZESTAW LINDT GOLD

Zajączek czekolady Lind 50g • Czekoladowe pisanki
z belgijskiej czekolady - 12 sztuk

Całość w woreczku celofanowym przewiązanym wstążką. 
Znakowanie: na bileciku, full color.

Cena na telefon

ADRES
ul. Kołacińska 35
03-171 Warszawa
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+48 22 811 57 02
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ADRES
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ZESTAWY UPOMINKOWE



KAZIMIERSKI SKŁAD – KUFEREK MIODOWY

Delikatne krówki o wyjątkowym niezmiennym smaku przedwojennych krówek • 
Konfitura wiśniowa z rumem 240g  • Marynowany polski czosnek w słoiku  •  
Ręcznie wytwarzany baton miodowy 80g 

Całość w ozdobnej tacy z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.  
Zestaw zapakowany w folię celofanową przewiązaną wstążką w dowolnym kolorze.
Wymiary zestawu: 21x16,5x10cm

Cena: 67 PLN netto

KAZIMIERSKI SKŁAD – ZESTAW KRÓLEWSKI

Ręcznie robiona naturalna czekolada o niezwykłych smakach i aromatach 
produkowana w Kazimierzu Dolnym, przygotowywana z wyselekcjonowanych owoców. 

Czekolada z całymi malinami 100g • Krówki Kazimierskich Letników w pudełku 
200g  • Czekoladowa pisanka z z ciemnej i białej czekolady z malinami 50g • Galaretki 

kazimierskie • Chrzan królewski 235g

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 82 PLN netto
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KAZIMIERSKI SKŁAD – KUFEREK 
CYTRYNOWY

Słoiczek pysznych cytrynek z cynamonem • Gęsty i naturalny syrop 
orzechowy do herbaty lub deserów 200ml • Kazimierskie cukierki 
anyżowe • Herbata czarna Śniadaniowa Króla Kazimierza 100g 

Całość w ozdobnej tacy z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. 
Zestaw zapakowany w folię celofanową przewiązaną wstążką  
w dowolnym kolorze.
Wymiary zestawu:34x20x10cm

Cena: 67 PLN netto

KAZIMIERSKI SKŁAD 
– ZESTAW ANTONÓWKA

Nalewka Antonówka Kazimierski Skład18%  200ml  • Herbata zielona „O Poranku w 
Kazimierzu” 100g • Paluszki kazimierskie zioła i czosnek  • Czekoladowe jajeczka w złotej 

owijce 10 sztuk 

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 79 PLN netto

ADRES
ul. Kołacińska 35
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+48 22 811 57 02
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KAZIMIERSKI SKŁAD – KUFEREK MALINOWY

Słoiczek pysznych cytrynek z cynamonem • Ręcznie robiona naturalna czekolada 
o niezwykłych smakach i aromatach produkowana w Kazimierzu Dolnym, 
przygotowywana z wyselekcjonowanych owoców. Czekolada z całymi malinami 100g 
• Delikatne krówki o wyjątkowym niezmiennym smaku przedwojennych krówek • 
Wyborna trufla z dodatkiem mięty 80g • 2 czekoladowe jajeczka w złotej owijce 

Całość w ozdobnej tacy z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. 
Zestaw zapakowany w folię celofanową przewiązaną wstążką w dowolnym kolorze.
Wymiary zestawu: 21x16,5x10cm.

Cena: 67 PLN netto

KAZIMIERSKI SKŁAD 
– KUFEREK WYKWINTNY

Nalewka Antonówka Kazimierski 18% Skład 200ml • Słoik wybornego sosu  
chrzanowo – musztardowego 330g • Śliwka w czekoladzie 200g 

Całość w ozdobnej tacy z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. 
Zestaw zapakowany w folię celofanową przewiązaną wstążką w dowolnym kolorze.

Wymiary zestawu: 21x16,5x10cm.

Cena: 78 PLN netto
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KAZIMIERSKI SKŁAD – KUFEREK DESEROWY

Nalewka Antonówka Kazimierski Skład 18% 200ml • Delikatne krówki o wyjątkowym 
niezmiennym smaku przedwojennych krówek • Ręcznie wytwarzana czekoladaz 
migdałami, orzechami włoskimi i nerkowca 100g • Czekoladowe jajeczka w złotej owijce 
5 sztuk 

Całość w ozdobnej tacy z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw zapakowany  
w folię celofanową przewiązaną wstążką w dowolnym kolorze.
Wymiary zestawu: 34x20x10cm.

Cena: 78 PLN netto

KAZIMIERSKI SKŁAD 
– ZESTAW O PORANKU 

W KAZIMIERZU

Nalewka Antonówka Kazimierski Skład 18% 200ml • Herbata zielona „O Poranku  
w Kazimierzu” 100g • Paluszki kazimierskie zioła i czosnek 

 • Ręcznie wytwarzany baton miodowy 80g

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.
Wymiary zestawu: 20x32x10cm.

Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 82 PLN netto
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KAZIMIERSKI SKŁAD – KUFEREK WYBORNY

Nalewka Antonówka Kazimierski Skład 18% 200ml • Delikatne krówki o wyjątkowym 
niezmiennym smaku przedwojennych krówek • Ręcznie wytwarzana czekolada  
z migdałami, orzechami włoskimi i nerkowca 100g

Całość w ozdobnej tacy z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.  
Zestaw zapakowany w folię celofanową przewiązaną wstążką w dowolnym kolorze.
Wymiary zestawu: 34x20x10cm.

Cena: 74 PLN netto

KAZIMIERSKI SKŁAD 
– ZESTAW MIEDZIANY

Nalewka Antonówka Kazimierski Skład 200ml • Paluszki kazimierskie zioła i czosnek  • Delikatne 
krówki o wyjątkowym niezmiennym smaku przedwojennych krówek • Ręcznie robiona 

naturalna czekolada o niezwykłych smakach i aromatach produkowana w Kazimierzu Dolnym, 
przygotowywana z wyselekcjonowanych owoców. Czekolada z całymi malinami 100g

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Wymiary zestawu: 
20x32x10cm. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 79,50 PLN netto
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KAZIMIERSKI SKŁAD – KUFEREK GOLD

Wykwintne Śliwki w czekoladzie kazimierskich letników 150g • Ręcznie wytwarzany baton miodowy 
80g • Gęsty i naturalny syrop czarny bez do herbaty lub deserów 200ml • Czekoladowe jajeczka  

w złotej owijce 2 sztuki • Ręcznie robiona naturalna czekolada korzenna o niezwykłych smakach 
i aromatach produkowana w Kazimierzu Dolnym 100g 

Całość w ozdobnej tacy z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw zapakowany w folię 
celofanową przewiązaną wstążką w dowolnym kolorze.

Wymiary zestawu: 34x20x10cm.

Cena: 85 PLN netto

KAZIMIERSKI SKŁAD – KUFEREK RETRO

Nalewka Antonówka Kazimierski Skład 18% 200ml • Konfitura wiśniowa z rumem 240g • 
Herbata śniadaniowa Króla Kazimierza, czarna 100g

Całość w ozdobnej tacy z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. 
Zestaw zapakowany w folię celofanową przewiązaną wstążką w dowolnym kolorze.
Wymiary zestawu: 34x20x10cm.

Cena: 79 PLN netto
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KAZIMIERSKI SKŁAD – ZESTAW KAZIMIERZ

Nalewka Antonówka Kazimierski Skład 200ml • Ręcznie wytwarzany 
baton miodowy 80g • Wykwintne Śliwki w czekoladzie kazimierskich 
letników 150g • Słoik wybornego sosu chrzanowo - musztardowego 330g 
• Herbata śniadaniowa Króla Kazimierza, czarna 100g • Ręcznie robiona 
naturalna czekolada o niezwykłych smakach i aromatach. Produkowana 
w Kazimierzu Dolnym. Przygotowywana z wyselekcjonowanych orzechów 
100g

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

Cena: 120 PLN netto

KAZIMIERSKI SKŁAD – KUFEREK SŁODKI

Ręcznie wytwarzany baton miodowy 80g • Czosnek polski marynowany w occie 
 • Delikatne krówki o wyjątkowym niezmiennym smaku przedwojennych krówek 

 • Konfitura powidła z rodzynkami i cynamonem 240g 

Całość w ozdobnej tacy z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw zapakowany 
 w folię celofanową przewiązaną wstążką w dowolnym kolorze.

Wymiary zestawu: 21x16,5x10cm

Cena: 63 PLN netto
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KAZIMIERSKI SKŁAD – ZESTAW LETNIKÓW

Nalewka Antonówka Kazimierski Skład 200ml • Wykwintne Śliwki w czekoladzie 
kazimierskich letników 150g • Ręcznie robiona naturalna czekolada o niezwykłych 
smakach i aromatach produkowana w Kazimierzu Dolnym, przygotowywana z 
wyselekcjonowanych owoców. Czekolada z całymi malinami 100g •  
Herbata zielona „O Poranku w Kazimierzu” 100g

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.  
Wymiary zestawu: 20x32x10cm. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 105 PLN netto

KAZIMIERSKI SKŁAD – KUFEREK KAZIMIERSKI

Syrop do herbaty o smaku karmelowym 200ml • Ręcznie wytwarzany baton miodowy 80g 
 • Wykwintne Śliwki w czekoladzie kazimierskich letników 150g • Ręcznie robiona naturalna czekolada 

korzenna o niezwykłych smakach i aromatach produkowana w Kazimierzu Dolnym 100g 

Całość w ozdobnej tacy z wypełnieniem i świąteczną dekoracją. Zestaw zapakowany w folię 
celofanową przewiązaną wstążką w dowolnym kolorze. Wymiary zestawu: 21x16,5x10cm.

Cena: 86 PLN netto
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KAZIMIERSKI SKŁAD – ZESTAW NA RYNECZKU

Nalewka Antonówka Kazimierski Skład 200ml • Ręcznie wytwarzany baton 
miodowy 80g • Ręcznie robiona naturalna czekolada  
o niezwykłych smakach i aromatach produkowana w Kazimierzu Dolnym, 
przygotowywana z wyselekcjonowanych owoców. Czekolada z całymi 
malinami 100g • Niezwykła aromatyzowana kawa deserowa o smaku 
orzechowym 100g • Herbata czarna Śniadaniowa Króla Kazimierza 100g • 
Konfitura malinowa z ajerkoniakiem i kokosem 240g

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

Cena: 125 PLN netto

KAZIMIERSKI SKŁAD – ZESTAW KRÓLA KAZIMIERZA 

Nalewka Antonówka Kazimierski Skład 200ml • Wykwintne Śliwki w czekoladzie 
kazimierskich letników 150g • Herbata śniadaniowa Króla Kazimierza, czarna 100g 

 • Ręcznie wytwarzana czekolada mleczna korzenna od Dziwisza  
z Kazimierskiego Składu Towarów 100g

Całość w ozdobnym pudełku z wypełnieniem i świąteczną dekoracją.  
Wymiary zestawu: 20x32x10cm. Zestaw sprzedawany w wersji zamkniętej.

Cena: 103 PLN netto
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