
KATALOG PRODUKTÓW UPOMINKOWYCH DLA DZIECIKATALOG PRODUKTÓW UPOMINKOWYCH DLA DZIECI

* atrakcyjne warunki współpracy 

* doświadczenie we współpracy m.in. z firmami, żłobkami, przedszkolami i szkołami 

* hurtowe ilości produktów 

* indywidualne podejście do Państwa potrzeb 

* faktura VAT 

* bezpłatna wysyłka dla zamówień > 230 zl 

 

Produkty z naszego sklepu są:

BEZ sztucznych dodatków I słodzików

 BEZ syropu glukozowo – fruktozowego 

BEZ utwardzonych olejów roślinnych (np. palmowego)

BEZ glutaminianu sodu / BEZ sztucznych barwników

Produkty z katalogu to tylko część naszego asortymentu – regularnie poszerzamy ofertę o nowe, ciekawe produkty z dobrym składem.   

 Jeśli są Państwo zainteresowani stworzeniem paczek okolicznościowych dla dzieci ze zdrowymi przekąskami i słodyczami , 

zapraszamy do kontaktu.
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Jeśli chcą Państwo być na bieżąco informowani o nowościach – prosimy o zapisanie się do naszego newslettera. Iinformujemy w nim m.in. o nowościach w naszej ofercie.

JAK I W CO PAKUJEMY ZESTAWY?JAK I W CO PAKUJEMY ZESTAWY?

Można:
* zakupić same produkty
* zamówić produkty i osobno torebki do 
  samodzielnego spakowania
* zamówić gotowe zestawy prezentowe 
  z dostawą

Zestawy w:
* torebkach prezentowych
* woreczkach (organza, len, juta)
* pudełkach fasonowych 
  wypełnionych wełną drzewną
* skrzyneczkach drewnianych
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COŚ POZA JEDZENIEM?COŚ POZA JEDZENIEM?

Paczka może zawierać również produkty
nie spożywcze – puzzle, gra, książka, klocki,
artykuły kreatywne, graficzne, kosmetyki..

Masz inny pomysł?
Spytaj o możliwość
realizacji.
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