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Biuro Obsługi Klienta:

Szanowni Państwo,

Stworzyliśmy ten katalog, aby zapewnić Państwu wspaniałe prezentowe 
inspiracje – tym razem na ten radosny, wielkanocny czas. Przygotowujemy 
niepowtarzalne prezenty dla firm, wzbudzające wiele emocji paczki dla dzieci, 
a także specjalne zestawy świąteczne. W zależności od oczekiwań mogą się 
Państwo zdecydować na gotowy zestaw okolicznościowy, a także upominki 
komponowane na specjalne zamówienie, uwzględniające indywidualne 
potrzeby naszych Klientów.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą całoroczną na stronie 
www.fabryka-prezentow.com. Tam czeka na Państwa wiele prezentowych 
pomysłów: od niezwykłych do tradycyjnych, od unikatów do klasyków, bo 
naszym celem jest dostarczenie Państwu ciekawych propozycji, które wywołają 
u odbiorców efekt ”WOW”.

Czy to biznesowe spotkanie, jubileusz, Wielkanoc, Boże Narodzenie czy drobiazg 
z okazji przejścia na emeryturę – nasza oferta jest zawsze pełna inspirujących 
pomysłów. Zostawcie zatem standardowe, nudne upominki 
w oknie wystawowym. Oferujemy Państwu kosze okolicznościowe i zestawy 
upominkowe, które zaspokoją nawet najwyższe wymagania.

Wychodzimy Państwu naprzeciw z unikatową ofertą – luksusowe kosze 
delikatesowe wypełnione nietuzinkowymi smakołykami, ciekawymi trunkami, 
książkami i zabawkami, to idealne rozwiązanie, gdy chcemy podziękować 
partnerowi za współpracę, wynagrodzić pracowników za codzienny trud, sprawić 
radość naszym klientom i utrwalić w ich pamięci świadomość naszej marki.

Do Państwa dyspozycji jest zespół naszych specjalistów. Wszelkie pytania 
i zamówienia prosimy kierować telefonicznie bądź drogą mailową.

+ 48 61 679 39 80
sprzedaz@fabryka-prezentow.com
www.fabryka-prezentow.com

Staropolskie 
święta

Stylizowane opakowanie kartonowe
Ozdobne wypełnienie
Nektar z żurawiny, Skwierawski, 300ml
Mus jagodowy, Skwierawski, 200ml
Polskie krówki mleczne, Smak Polskiej Tradycji, 140g
Herbata świąteczna, liściasta, czarna, 25g
Żurawinowe jagódki (żurawina suszona), Smak Polskiej Tradycji, 100g
Ozdoby wielkanocne

Cena netto: 
57,00 PLN

Wielkanocny 
zajączek

Stylizowane opakowanie kartonowe
Ozdobne wypełnienie
Wino włoskie białe wytrawne Castelsina Toscana Bianco, 750ml
Polskie krówki mleczne, Smak Polskiej Tradycji, 140g
Żurawinowe jagódki (żurawina suszona), 
Smak Polskiej Tradycji, 100g
Piernikowe jajko wielkanocne
Ozdoby wielkanocne

Cena netto: 
75,00 PLN
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Folkowa 
Wielkanoc

Stylizowane opakowanie kartonowe
Ozdobne wypełnienie
Syrop z czarnego bzu, Stara Wędzarnia, 375ml
Konfitura truskawkowa, Stara Wędzarnia, 320g
Delikatne, razowe ciasteczka z różnymi posypkami: płatkami kukurydzianymi, sezamem, siemieniem, 
orzechem arachidowym, ziarnem słonecznika i dyni, Ciasteczka z Krakowa, 130g
Mazurek Wielkanocny przekładany marcepanem, zdobiony polewą deserową i lukrem, 
Ciasteczka z Krakowa, 100g
Piernikowe jajko wielkanocne
Orzeszki w karmelu
Czekoladki z bakaliami, Alta Saska, 60g
Śliwki oblane delikatną, najwyższej jakości czekoladą deserową, Alta Saska, 150g
Ozdoby wielkanocne

Cena netto: 
120,00 PLN

Wiosenne 
smaki

Stylizowane opakowanie kartonowe
Ozdobne wypełnienie
Wino chilijskie białe wytrawne Luis Felipe Edwards Pupilla Chardonnay, 750ml
Delikatne, razowe ciasteczka z różnymi posypkami: płatkami kukurydzianymi, 
sezamem, siemieniem, orzechem arachidowym, ziarnem słonecznika i dyni, 
Ciasteczka z Krakowa 130g
Mazurek Wielkanocny przekładany marcepanem, zdobiony polewą deserową 
i lukrem, Ciasteczka z Krakowa, 100g
Orzeszki w karmelu
Mus bananowy do deserów, Eterno, 230g
Skórka pomarańczy w czekoladzie, Alta Saska, 140g
Herbata earl gray ekspresowa, Tea Forte, 3 szt.
Czekolada wielkanocna ciemna 60% z wiśniami i pistacjami, Cortez, 85g
Ozdoby wielkanocne

Cena netto: 
129,00 PLN

Wielkanocne 
łakocie

Stylizowane opakowanie kartonowe
Ozdobne wypełnienie
Śliwki oblane delikatną, najwyższej jakości czekoladą deserową, 
Alta, Saska, 150g
Czekoladki z bakaliami, Alta Saska 60g
Herbata świąteczna, liściasta, czarna, 25g
Kawa mielona w świątecznej torebce, 100% Arabika, 100g
Mazurek Wielkanocny przekładany marcepanem, zdobiony 
polewą deserową i lukrem, Ciasteczka z Krakowa 100g
Konfiturka z migdałami, Eterno, 40g
Pralinki z mlecznej czekolady, Lindt, 5 szt. 
Ozdoby wielkanocne

Cena netto: 
85,00 PLN

Wielkanoc 
z klasą

Elegancka drewniana skrzynia
Ozdobne wypełnienie
Wino hiszpańskie czerwone wytrawne Sommos Crianza 
Somontano DO, 750ml
Czekoladki z bakaliami, Alta Saska, 60g
Śliwki oblane delikatną, najwyższej jakości czekoladą 
deserową, Alta Saska, 150g
Ozdoby wielkanocne

Cena netto: 
100,00 PLN
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Wielkanocny 
koszyczek

Wielkanocna 
uczta

Kolorowe 
pisanki

Koszyk wiklinowy
Ozdobne wypełnienie
Kiełbasa myśliwska sucha w pudełku, Stara Wędzarnia, 220g
Chrzan, Stara Wędzarnia, 220g
Miód wielokwiatowy, Stara Wędzarnia, 400g
Czerpak do miodu
Czekoladki z bakaliami, Alta Saska,30g
Śliwki oblane delikatną, najwyższej jakości czekoladą deserową, 
Alta Saska, 140g
Czekolada gorzka Premium, Wedel, 100g
Konfiturka pomarańczowa, Eterno, 40g 
Ozdoby wielkanocne

Stylizowane opakowanie kartonowe
Ozdobne wypełnienie
Dallmayr Dyawa Antara Kawa mielona w puszce, 250g
Delikatne, razowe ciasteczka z różnymi posypkami: płatkami kukury-
dzianymi, sezamem, siemieniem, orzechem arachidowym, ziarnem 
słonecznika i dyni, Ciasteczka z Krakowa, 130g
Mazurek Wielkanocny przekładany marcepanem, zdobiony polewą 
deserową i lukrem, Ciasteczka z Krakowa, 100g
Mus bananowy do deserów, Eterno, 230g
Cytrynki z rumem w zalewie, Eterno, 230g
Baranek wielkanocny z białej i mlecznej czekolady, Cortez 40g
Pisanka z ciemnej i białej czekolady z malinami, Cortez 50g
Czekolada świąteczna biała z wiśniami i pistacjami, Cortez 40g
Skórka pomarańczy w czekoladzie, Alta Saska 140g
Czekolada wielkanocna ciemna 60% z wiśniami i pistacjami, Cortez 85g
Ozdoby wielkanocne

Stylizowane opakowanie kartonowe
Ozdobne wypełnienie
Wódka Ziemniaczana lub Chrzanowa, Toruńskie Wódki Gatunkowe, 500ml
Śliwki oblane delikatną, najwyższej jakości czekoladą deserową, 
Alta Saska, 150g
Czekoladki z bakaliami, Alta Saska, 60g
Kombinacja złocistych, kruchych ciasteczek z posypkami 
w różnych kształtach, Ciasteczka z Krakowa, 100g
Morele w syropie z whisky, Jeznach, 200ml
Stumilowy las – pigwa z miodem, Eterno, 200ml
Chrzan, Stara Wędzarnia, 220g
Piernikowe jajko wielkanocne
Ozdoby wielkanocne

Cena netto: 
130,00 PLN Cena netto: 

155,00 PLN

Cena netto: 
142,00 PLN

Marcepanowe 
święta

Stylowy drewniany kufer
Ozdobne wypełnienie
Wino włoskie białe wytrawne Castelsina Toscana Bianco, 750ml
Bombonierka jajka marcepanowe w czekoladzie o smaku ananasa, 
pomarańcza, pistacji, espresso, jabłka i karmelu, Niederegger, 100g
Jajka marcepanowe o smaku ajerkoniaku, Niederegger, 100g
Jajka marcepanowe w gorzkiej czekoladzie w puszce, 
Niederegger, 100g
Zajączki truflowe, Niederegger, 68g
Ozdoby wielkanocne

Cena netto: 
159,00 PLN
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Leśne 
runo

Biznes 
Klasa

Biznes 
Klasa z whisky

Elegancka drewniana skrzynia
Ozdobne wypełnienie
Nalewka na pędach sosny, Nalewki Staropolskie, 200ml
Miód Drahimski wielokwiatowy, Miody Fujarski, 350ml
Czerpak do miodu
Pasztet z weka z delikatną nutą naturalnych przypraw, Stara Wędzarnia, 200g
Ząbki Czosnku w Ziołowym Polu (czosnek z ziołami w oleju), Smak Polskiej 
Tradycji, 210g
Kurki z Leśnego Runa. Kurki marynowane, Smak Polskiej Tradycji, 220g
Herbatka leśna liściasta, AWB Becla, 100g
Podgrzybek brunatny suszony, Skwierawski, 50g
Konfitura z wiśni, Skwierawski, 200g
Żurawina w syropie, Ogródek Dziadunia, 270g
Piernikowe jajko wielkanocne 
Ozdoby wielkanocne

Elegancka drewniana skrzynia
Ozdobne wypełnienie 
Wino hiszpańskie czerwone wytrawne Don Mantillion, 750ml
Elegancki wizytownik z magnetycznym zamknięciem 
Długopis pachnący kawą Mauro Conti w eleganckim pudełku

Elegancka drewniana skrzynia
Ozdobne wypełnienie 
Whisky Jack Daniel’s, 500ml
Notes nawiązujący swoim wyglądem do stylu retro, format A5
Kamienie do whisky – elegancki gadżet dla wymagających klientów, 
w szczególności dla koneserów whisky

Cena netto: 
180,00 PLN

Cena netto: 
75,00 PLN

Cena netto: 
155,00 PLN
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PERSONALIZACJA

Każde opakowanie prezentowe, które znajdziesz w naszej ofercie możemy 
sygnować Twoim logotypem. Dobór metody znakowania jest uzależniony 
od rodzaju wybranego opakowania. Poniżej znajdziesz opis dostępnych 
metod personalizacji.

Nadruk
Dzięki swej prostocie oraz łatwości znakowanie tampodrukiem oraz 
sitodrukiem umożliwia znakowanie dużych ilości w odpowiednio krótkim 
czasie, a samo znakowanie tampondrukiem charakteryzuje się dużą trwałością. 
Idealna metoda przy wyborze opakowań kartonowych. 

Hot-stamping
Pozwala uzyskać metaliczne, błyszczące nadruki, imitujące złoto lub srebro, 
efekty holograficzne oraz szeroką gamę nadruków barwnych. Metoda 
podkreśla elegancję i szlachetność wyrobów.

Grawer
Grawerowanie laserem stosujemy do materiałów reklamowych o wysokiej 
jakości i twardości. Idealnie nadaje się do drewnianych skrzynek i kuferków 
oraz powierzchni metalowych. 

Tłoczenie 
Metoda ta polega na trwałym odkształceniu podłoża w celu uzyskania 
wklęsłego obrazu. Wytłoczony logotyp wyróżnia się elegancją i dyskretnym 
charakterem. Czasem używane są jeszcze wyższe temperatury, aby tłoczony 
materiał dodatkowo odbarwić.

Bilecik 
Bilecik z życzeniami to dodatkowa przestrzeń, którą możesz wykorzystać na 
zamieszczenie życzeń świątecznych sygnowanych logotypem firmy. 

Wstążka z nadrukiem 
Tasiemki wykonane z wysokogatunkowej satyny o eleganckim, subtelnym 
połysku. Nadruk naniesiony metodą druku sublimacyjnego.

WARUNKI WSPÓŁPRACY

Poniższe warunki określają zasady współpracy pomiędzy PBS Polska Sp. z o.o. 
właścicielem marki „Fabryka Prezentów”, a kontrahentem, z którym nie zostały 
zawarte odrębne, pisemne umowy handlowe.

1. Minimalna wartość jednorazowego zamówienia, które przyjmujemy  
do realizacji to 3.000,00 PLN netto lub 30 zestawów jednego rodzaju.

2. Podane w katalogu (oraz na stronie internetowej www.fabryka-prezentow.
com) ceny są cenami netto oraz nie zawierają kosztów dostawy. Koszty 
dostawy ustalane są indywidualnie.

3. Koszt dostawy w 1 miejsce w Polsce dla minimalnej wartości zamówienia 
wynosi 150,00 PLN netto. Po przekroczeniu minimalnej wartości 
zamówienia koszty dostawy ustalane są indywidualnie. 

4. Termin realizacji zamówienia wynosi 14/21 dni. Termin może być dłuższy  
i wymagać indywidualnego uzgodnienia.

5. Wysyłka zamówionego towaru następuję po opłaceniu całej kwoty 
zamówienia, o ile nie zostało uzgodnione inaczej.

6. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku nieodstępności jednego 
z komponentów zestawu, zastrzegamy sobie prawo zastosowania 
równorzędnego zamiennika lub produktu wyższej jakości. Każda zmiana 
uzgodniona zostanie z Zamawiającym.

7. Reklamacje rozpatrujemy wyłącznie w przypadku ich zgłoszenia w ciągu  
7 dni od realizacji zamówienia.

8. Materiały prezentowane w katalogu mają charakter poglądowy i mogą 
nieznacznie różnić się od produktu ostatecznego.




