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Wystawiamy faktury VAT. Dla zamówień hurtowych rabaty.

Oferujemy wysyłkę samych produktów, 
lub gotowe zestawy - możemy zająć 
się kompleksowym przygotowaniem 
zestawów, ich spersonalizowaniem 
(jeśli jest takie życzenie) oraz dostawą 
- do Państwa firmy lub do każdego 
pracownika indywidualnie.

Mamy w ofercie bardzo duży wybór 
niebanalnych produktów z tzw.  
dobrym składem, które świetnie się 
komponują w zestawach.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Przygotowujemy: 
paczki dla pracowników        
zestawy prezentowe dla kontrahentów 
paczki dla dzieci (żłobki, przedszkola, szkoły, fundacje) 

boxy żywnościowe       
upominki dla partnerów biznesowych.

ZESTAWY PREZENTOWE
PACZKI OKOLICZNOŚCIOWE
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Realizujemy zamówienia zarówno na pojedyncze paczki 
jak i na hurtowe ilości zestawów. 

Oryginalne paczki z produktami, które 
są zarówno smaczne jak i mają dobry 
skład.
 
Jest możliwość:

zamówienia zestawów z produktami 
spoza oferty standardowej; 
personalizacji paczek; 
dołożenia przesłanego nam przez 
Państwa firmę przedmiotu, kartki  
z życzeniami, itp.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Święta, Dzień Dziecka, Jubileusz 
Firmy, impreza integracyjna - 
możecie nam zlecić organizację 
upominków z tych i innych okazji. 

Oferujemy zestawy upominkowe 
dla pracowników, kontrahentów, 
partnerów biznesowych.

ZESTAWY PREZENTOWE
DLA FIRM
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Na naszej stronie znajduje się Katalog produktów upominkowych  
dla dzieci do pobrania. 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO STAŁEJ WSPÓŁPRACY!

W naszej ofercie znajduje się wiele produktów, które świetnie sprawdzą się  
na podwieczorek czy poczęstunek dla dzieci.

Przy zamówieniach hurtowych 
oferujemy rabaty lub (w ramach 
rabatu) możemy dołożyć do 
produktów torebki prezentowe. 

Elastyczne warunki współpracy 
oraz rozliczenia dostosowane do 
wymagań publicznych placówek 
oświatowych.

Zapraszamy do współpracy żłobki, przedszkola, 
szkoły, fundacje,  agencje eventowe, sale zabaw.

Można u nas zakupić:
same produkty (do skomple-
towania u siebie)
gotowe paczki okolicznościowe 
z okazji Świąt, Dnia Dziecka, 
Dnia Nauczyciela.

ZESTAWY PREZENTOWE
PLACÓWKI OŚWIATOWE
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ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO STAŁEJ WSPÓŁPRACY!

Jeśli zapewniają Państwo w biurze przekąski, warto aby były one pożywne, 
dobrej jakości i z czystą etykietą. Chętnie zapewnimy dostawy przekąsek  
i słodkości dla Państwa pracowników.

Oferujemy organizację i wysyłkę boxów 
żywieniowych.

Planujesz  konferencję, szkolenie czy spotkanie online? 
Zamów paczki ze zdrową żywnością / smakołykami, które przygotujemy  
a kurier doręczy je każdemu uczestnikowi bezpośrednio pod wskazany adres.

BOXY ŻYWIENIOWE
PRZEKĄSKI DLA PRACOWNIKÓW 
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VOUCHER / Karta podarunkowa na zakupy w sklepie zdroweslodycze.pl  
- świetny pomysł na upominek dla bliskiej osoby, ale również dla pracowników 

- jako prezent, nagroda, bonus. 

Zamów Voucher w formie elektronicznej lub wydrukowany, a obdarowana osoba 
będzie mogła wybrać dla siebie pyszne produkty z naszej stale rosnącej oferty.

Współpracujemy z odbiorcami hurtowymi, klientami B2B, jednak nasza 
oferta jest jak najbardziej skierowana również do klientów indywidualnych. 

Jako sklep internetowy od początku 
działalności oferujemy naszym 
klientom usługę w której zakupione  
u nas produkty lub zestaw prezentowy 
mogą przesłać bliskiej osobie za 
naszym pośrednictwem.
Wzruszenie i ogromna niespodzianka 
gwarantowane!

PRZEŚLIJ PREZENT BLISKIEJ OSOBIE 
VOUCHERY

https://zdroweslodyczepl.business.site/
https://www.facebook.com/zdroweslodyczepl
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PERSONALIZACJA
Naklejka z logo na produkcie; gadżet, torba z logo firmy; kartka z życzeniami 
świątecznymi od szefa - zestaw prezentowy lub produkt może wyraźnie 
wskazywać na Państwa firmę.

PRODUKTY “REKLAMOWE”
Cukierki, lizaki, czekoladki z logo Państwa firmy - dla klientów, pacjentów, 
uczestników eventów.

PRODUKTY SPOZA OFERTY
Książka, kosmetyk, zabawka, gadżet firmowy, produkt spoza oferty jako 
dodatek do zestawu? Możemy zrealizować również takie zamówienia. 

RÓŻNE SPOSOBY PAKOWANIA
Oferujemy różne sposoby pakowania paczek - pudełka kartonowe  
(np. z okienkiem)  lub drewniane, torby prezentowe papierowe lub bawełniane, 

woreczki z organzy lub juty / kosze prezentowe.

Oprócz realizacji zamówień standardowych opartych na naszych 
produktach możemy również zrealizować dla Państwa paczki lub 
zamówienia na produkty dostosowane do Państwa potrzeb:

USŁUGI DODATKOWE  

WYSYŁKA
Zamówienia wysyłamy pod wskazany 
adres kurierem lub zapewniamy dowóz 
własnym transportem.  
Wszystkie produkty możemy doręczyć 
w jedno miejsce lub wysłać paczkę do 
każdego odbiorcy indywidualnie. 
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