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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.

Biuro Obsługi Klienta:

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

www.fabryka-prezentow.com



Pastelowe 
zauroczenie 

Eleganckie pudełko prezentowe
Ozdobne wypełnienie
Ciasteczka migdałowe w wielkanocnej puszcze, 60g
Herbata czarna z dodatkiem mango, papai i bławatka, 50g
Kolorowe cukierki pudrowe, 100g
Czekoladki z dodatkiem orzechów, 30g
Ozdoby świąteczne
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Cena netto: 
61,99 PLN/szt.

Zielony 
drobiazg

Eleganckie pudełko prezentowe
Ozdobne wypełnienie
Morele w syropie z whisky, 200g
Migdały w białej czekoladzie z matchą, 100g
Herbata czarna z dodatkiem mango, papai i bławatka, 50g
Ozdoby świąteczne

Cena netto: 
54,99 PLN/szt.

Świąteczne 
pisanki

Eleganckie pudełko prezentowe
Ozdobne wypełnienie
Migdały w czekoladzie ciemnej, mlecznej i białej, 200g
Herbata czarna w świątecznej puszce, 50g
Ozdoby świąteczne

Cena netto: 
39,99 PLN/szt.

Cena netto: 
41,99 PLN/szt.

Mały 
ogrodnik

Eleganckie pudełko prezentowe
Ozdobne wypełnienie
Mini zestaw do hodowli rzeżuchy: doniczka, konewka, 
podkład kokosowy, nasiona
Czekoladka ciemna z pomarańczą, 35g
Ozdoby świąteczne



Folkowa 
wielkanoc

Elegancka skrzynka drewniana
Ozdobne wypełnienie
Hiszpańskie czerwone wino wytrawne Proximo by Marques de Riscal Rioja, 750ml
Czekoladki białe, ciemne i mleczne z dodatkami, 60g
Śliwki w delikatnej ciemnej czekoladzie, 150g
Truskawka w czekoladzie, 100g
Konfitura z wiśni, 200g
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Cena netto: 
114,99 PLN/szt.

Różowy 
zajączek

Elegancki kosz prezentowy
Ozdobne wypełnienie 
Toruńska Wódka Ziemniaczana, 90ml
Belgijskie trufle z białą czekoladą i truskawkami, 100g
Konfitura z wiśni z rumem, 200g
Figi w syropie z brandy, 200g
Pisanka z białej czekolady z żurawiną i pistacjami, 65g
Migdały w białej czekoladzie, 100g
Ozdoba drewniana - zajączek
Ozdoby świąteczne

Cena netto: 
104,99 PLN/szt.

Na wielkanocnym 
stole

Eleganckie pudełko prezentowe
Ozdobne wypełnienie
Żur wielkanocny – koncentrat, 230g
Kiełbasa myśliwska staropolska, 220g
Chrzan tarty, 160g
Mini mazurek marcepanowy, 100g
Czosnek w zalewie octowej, 170g
Zajączek ceramiczny – magnes na lodówkę
Ozdoby świąteczne

Cena netto: 
82,99 PLN/szt.

Wiosenne 
przebudzenie

Eleganckie pudełko prezentowe
Ozdobne wypełnienie
Włoskie białe wino wytrawne Principato Pinot Grigio, 750ml
Migdały w czekoladzie ciemnej, mlecznej i białej, 200g
Ręcznie robiona czekolada ciemna z wiśniami i pistacjami, 85g
Ozdoby świąteczne

Cena netto: 
72,99 PLN/szt.



Wiosenna 
łąka

Eleganckie pudełko prezentowe
Ozdobne wypełnienie
Hiszpańskie białe wino wytrawne Marqués de Riscal Organic Blanco, 750ml
Miód z miętą i trawą cytrynową, 240g
Śliwki w delikatnej ciemnej czekoladzie, 150g
Migdały w białej czekoladzie, 100g
Zestaw do minihodowli maków polnych 
Ozdoby świąteczne
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Cena netto: 
124,99 PLN/szt.

Wielkanocny 
zajączek

Drewniany kuferek
Ozdobne wypełnienie
Włoskie czerwone wino wytrawne Principato Merlot Cabernet Sauvignon, 750ml
Śliwki w delikatnej ciemnej czekoladzie, 150g
Czekolada mleczna z truskawkami i zającem z białej czekolady, 90g
Figi w syropie z brandy, 200g
Świeczka z wosku pszczelego - pisanka, 40g
Ozdoby świąteczne

Cena netto: 
123,99 PLN/szt.

Promień 
słońca

Elegancka drewniana skrzynka
Ozdobne wypełnienie
Advocatka – likier jajeczny, 500ml
Kawa mielona 100% Arabica, 100g
Konfitura pomarańczowa, 40g
Miód wielokwiatowy, 50g
Ceramiczny króliczek na piku
Świeczka z wosku pszczelego – pisanka, 40g
Ozdoby świąteczne

Cena netto: 
119,99 PLN/szt.

Świąteczne
łakocie

Elegancka skrzynka ze świątecznym motywem
Ozdobne wypełnienie
Likier jajeczny o smaku tiramisu, 20%, 500ml
Kawa mielona 100% Arabica, Gwatemala, 50g
Belgijskie trufle kakaowe, 150g
Ciasteczka maślane z różnymi posypkami, 100g
Trufla miodowa naturalna, 75g
Mini mazurek marcepanowy, 100g
Ozdoby świąteczne

Cena netto: 
114,99 PLN/szt.



10 11

Świąteczna 
idylla

Eleganckie pudełko prezentowe
Ozdobne wypełnienie
Włoskie czerwone wino wytrawne Cantine San Marzano Il Pumo Negroamaro Salento, 750 ml
Czekolada deserowa z żurawiną, 100g
Ciasteczka migdałowe w wielkanocnej puszcze, 60g
Śliwki w delikatnej ciemnej czekoladzie, 140g
Herbata zielona z truskawką i pomarańczą, 50g
Konfitura pomarańczowa, 220g
Orzeszki nerkowca w karmelu, 100g
Ozdoby świąteczne

Cena netto: 
131,99 PLN/szt.

Słoneczne 
pisanki

Eleganckie pudełko prezentowe
Ozdobne wypełnienie
Advocaat - likier jajeczny, 350ml
Kawa mielona 100% Arabica, Brazylia, 250g
Czekoladki z orzechami, 60g
Herbata czarna w świątecznej puszce, 50g
Czekoladka ciemna z pomarańczą, 35g
Świeca z wosku pszczelego - zajączek
Ozdoby świąteczne

Cena netto: 
128,99 PLN/szt.

Radosne 
świętowanie

Eleganckie pudełko prezentowe
Ozdobne wypełnienie
Francuskie różowe wino wytrawne Gabriel Meffre Occitanie Un Ete En Rose, 750ml
Śliwki w delikatnej ciemnej czekoladzie, 140g
Kawa mielona 100% Arabica, 100g
Żurawina w czekoladzie białej, mlecznej i ruby, 80g
Chlebek marcepanowy o smaku truskawkowego sernika, 75g
Kolorowe cukierki pudrowe, 100g
Ozdoby świąteczne

Cena netto: 
127,99 PLN/szt.
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Leśne 
runo 

Elegancka drewniana skrzynia
Ozdobne wypełnienie 
Nalewka staropolska na pędach sosny, 200ml
Dziczyzna po staropolsku, 100g
Kurki marynowane, 200g
Konfitura z wiśni, 200ml
Miód Drahimski wielokwiatowy, 250g
Żurawina błotna, 200ml
Orzeszki ziemne w karmelu, 100g
Podgrzybki suszone, 50g
Herbata leśna z rokitnikiem, 100g
Świeczka z wosku pszczelego - jajko
Ozdoby świąteczne 

Cena netto: 
172,99 PLN/szt.

Wielkanocny 
żur

Elegancka skrzynka drewniana z wielkanocnym motywem
Ozdobne wypełnienie
Wódka czysta, Żurek Żytni, 500 ml
Kabanosy staropolskie, 170g
Herbatka zielona, 15g
Koncentrat żuru wielkanocnego, 230g
Konfitura z żurawiny, 200g
Chrzan szlachecki, 245ml
Naturalne krówki miodowe, 120g
Prażone solone orzechy nerkowca, 100g
Pisanka z czekolady mlecznej z truskawką i pomarańczą, 65g
Świeczka z wosku pszczelego - kurka
Ozdoby świąteczne

Cena netto: 
159,99 PLN/szt.

Błękit 
nieba

Eleganckie pudełko prezentowe
Ozdobne wypełnienie
Włoskie białe wino wytrawne Corte Giara Pinot Grigio Delle Venezie DOC, 750ml
Borówka w czekoladzie, 100g
Kawa mielona 100% Arabica, 100g
Śliwki w delikatnej ciemnej czekoladzie, 140g
Czekolada pełnomleczna z ziarnem kakaowca, 100g  
Mus truskawkowy rabarbar, 120g
Ozdoby świąteczne

Cena netto: 
146,99 PLN/szt.



Błękitny 
koszyczek

Koszyk wiklinowy
Ozdobne wypełnienie
Nalewka pigwowa, 200ml
Zajączki truflowe z nadzieniem szampanowym, 64g
Śliwki w delikatnej ciemnej czekoladzie, 140g
Kawa mielona 100% Arabica, 100g
Czekoladki z orzechami, 30g
Ciasteczka razowe, 160g
Miód wielokwiatowy, 140g
Orzeszki ziemne w karmelu, 100g
Chrzan szlachecki, 220g
Pasta warzywna Czyli chili, 120g
Czerpak do miodu
Ozdoby świąteczne
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Cena netto: 
184,99 PLN/szt.

Wielkanocny 
kufer

Elegancki drewniany kuferek
Ozdobne wypełnienie
Chilijskie białe wino wytrawne Luis Felipe Edwards Chardonnay, 750ml
Herbata czarna w świątecznej puszce, 50g
Trufle belgijskie z nutą pomarańczową, 200g
Czekolada deserowa 70% z migdałami, 110g
Miód wielokwiatowy w ozdobnym słoiczku, 270g
Baranek z białej i mlecznej czekolady, 50g
Migdał w białej czekoladzie z matchą, 100g
Pasta warzywna Pomidorowa baziółka, 120g
Ręcznie zdobiona pisanka piernikowa
Czerpak do miodu
Ozdoby świąteczne

Cena netto: 
173,99 PLN/szt.

Wielkanocne 
życzenia

Elegancka skrzynka drewniana z wielkanocnym motywem
Ozdobne wypełnienie
Toruńska Wódka Chrzanowa, 500ml
Ręcznie robiona czekolada ciemna z wiśniami i pistacjami, 85g
Skórka pomarańczy w czekoladzie deserowej, 120g
Pisanka z białej i deserowej czekolady z malinami, 50g
Herbata zielona z pomarańczą i truskawką, 50g
Konfitura z czarnej porzeczki, 200g
Pasta warzywna Pomidorowa baziółka, 120g
Smalec po świniobiciu, 230g
Chrzan tarty, 160g
Czosnek w zalewie z rozmarynem i natką pietruszki, 170g
Ozdoby świąteczne

Cena netto: 
173,99 PLN/szt.



Biznes
klasa

Elegancka drewniana skrzynia
Ozdobne wypełnienie
Czerwone wytrawne wino hiszpańskie El Lagar de la Aldea Tinto, 750ml
Elegancki wizytownik
Długopis pachnący kawą Mauro Conti

Biznes klasa 
z whisky

Elegancka drewniana skrzyneczka
Ozdobne wypełnienie 
Whisky Jack Daniel’s, 500ml
Notes nawiązujący swoim wyglądem do stylu retro, format A5
Kamienie do whisky, gadżet dla wymagających klientów, 
w szczególności dla koneserów whisky
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Cena netto: 
69,99 PLN/szt.

Cena netto: 
149,99 PLN/szt.

Rozgrywki 
 z Jack’iem

Eleganckie pudełko prezentowe
Ozdobne wypełnienie
Whisky Jack Daniel’s Honey Tennessee 35%, 500ml
Listki czekoladowe z prażonym ziarnem kakaowca, 80g
Orzech laskowy w czekoladzie deserowej, 120g
Elegancki zestaw do gier towarzyskich z piersiówką
– szachy, kości oraz karty

Cena netto: 
206,99 PLN/szt.



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 tampodrukiem 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 20 zestawów jednego rodzaju lub osiągnięcie 2000 zł netto 
obrotu wynikającego z zakupu jednego rodzaju zestawów. Do zamówień 
poniżej 20 szt./2000 zł netto (minimalne zamówienie to 10 szt./1000 zł netto) 
doliczamy opłatę manipulacyjną.

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.




