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OFERTA  
PRODUKTOWA



Zestawy prezentowe Polski Podarek tworzone są ze starannie wyselekcjonowanych
produktów pochodzących wyłącznie z lokalnych, uznanych, polskich manufaktur.

Artykuły, które trafiają do zestawów łączy pasja, tradycyjne wykonanie,
polski charakter oraz najwyższa jakość. Każdy zestaw skrywa historię ludzi,

którzy w swoją pracę wkładają całe serce.

Wybierając Polski Podarek wspierają Państwo polskich producentów.

Polski Podarek



Nasze atuty

Transport i czas
 Zestawy wyślemy pod wskazany 

adres bądź bezpośrednio  
do Twoich kontrahentów

Ekologia
Wszystkie produkty w zestawie 

powstały w poszanowaniu  
naturalnego środowiska

CSR
Wybierając Polski Podarek 

wspierasz niewielkich polskich 
producentów



Personalizacja
Umożliwiamy szeroki wachlarz opcji personalizacji

opakowania zestawów.

*Zapytaj o wzornik kolorów

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Drewniane skrzynki Opakowania 
z ozdobnej tektury

Opakowania
z eko tektury

Torby
papierowe



Personalizacja
Umożliwiamy szeroki wachlarz opcji personalizacji produktów: 

opakowania, etykiety, zawieszki, broszury.

Wina i nalewki Czekolady, praliny i trufle Kawa i herbata

Wycenę zestawów w poszczególnych wariantach znajdziesz w dalszej części ofery



Każdy produkt 
skrywa historię 

jego twórcy



Stwórz zestaw prezentowy

Papierowa torba,
Ekotektura,

Tektura ozdobna,
Drewniana skrzynka

Logo lub Twój napis 
na opakowaniu,

produktach, etykietach
oraz zawieszkach

Samodzielnie skomponuj 
swój zestaw lub skorzystaj 

z naszych propozycji

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami 
i sam stwórz Polski Podarek!

Wybierz  
opakowanie

Spersonalizuj  
zestaw

Wybierz 
produkty



Wybierz zawartość zestawu

 w zestawie umieszczone  
może zostać:  

jakościowe wino gronowe 700ml  
lub tradycyjna nalewka 500ml

 w zestawie umieszczona  
może zostać kiełbasa  

ze Starej Wędzarni ok. 600g

Alkoholowy lub bezalkoholowy

Alkohol Kiełbasa



PROPONOWANE  
ZESTAWY PREZENTOWE



• Ręcznie robiona, personalizowana  

czekolada wielkanocna 85g

• Jakościowe wino gronowe 

lub nalewka owocowa

• Zestaw ręcznie robionych pralin 

z Twoim logo

Wielkanocny Podarek 1 

Wielkanocny Podarek 4

Wielkanocny Podarek 2

Cena uzależniona jest od wielkości zamówienia, 
zapytaj o cenę.

Cena uzależniona jest od wielkości zamówienia, 
zapytaj o cenę.

• Selekcjonowana, personalizowana 

kawa ziarnista 250g

Wielkanocny Podarek 3

Cena uzależniona jest od wielkości zamówienia, 
zapytaj o cenę.

Cena uzależniona jest od wielkości zamówienia, 
zapytaj o cenę.



• Ręcznie robiona babeczka biszkoptowa 120g

• Chrzan tarty 210g

• Naturalny barwnik do pisanek 1 szt.

• Ilustrowana instrukcja barwienia pisanek 1 szt.

• Książeczka dwujęzyczna 1 szt.

• Żurawina do mięs i serów 230g

• Ręcznie robione jajko z czekolady 35g

• Wielkanocny mazurek 100g

• Naturalny barwnik do pisanek 1 szt.

• Ilustrowana instrukcja barwienia pisanek 1 szt.

• Książeczka dwujęzyczna 1 szt.

• Żurawina do mięs i serów 230g

• Wielkanocny mazurek 100g

• Tradycyjny żurek 330g

• Chrzan tarty 210g

• Książeczka dwujęzyczna 1 szt.

Wielkanocny Podarek 5 Wielkanocny Podarek 6 Wielkanocny Podarek 7

cena netto cena brutto
Torba  

papierowa 25,00 zł 30,75  zł

Ekotektura 25,00 zł 30,75  zł

cena netto cena brutto
Torba  

papierowa 35,00 zł 43,05  zł

Ekotektura 35,00 zł 43,05  zł

cena netto cena brutto
Torba  

papierowa 35,00 zł 43,05  zł

Ekotektura 35,00 zł 43,05  zł



• Żurawina do mięs i serów 230g

• Ręcznie robione jajko z czekolady 35g

• Ćwikła z chrzanem 350g

• Aromatyczna herbatka  

owocowo-ziołowo-kwiatowa 100g

• Książeczka dwujęzyczna 1 szt. 

• Aromatyczna herbatka 

owocowo-ziołowo-kwiatowa 100g

• Ręcznie robiona czekolada wielkanocna 85g

• Mazurek wielkanocny 100g

• Chrzan tarty 210g 

• Naturalny barwnik do pisanek 1 szt.

• Ilustrowana instrukcja barwienia pisanek 1 szt.

• Książeczka dwujęzyczna 1 szt. 

• Aromatyczna herbatka 

owocowo-ziołowo-kwiatowa 100g

• Miód z Magurskiego Parku Narodowego 250g

• Drewniane mieszadełko do miodu 1 szt.

• Ręcznie robione jajko z czekolady 35g

• Żurawina do mięs i serów 230g

• Chrzan tarty 210g

• Książeczka dwujęzyczna 1 szt. 

Wielkanocny Podarek 8 Wielkanocny Podarek 9 Wielkanocny Podarek 10

cena netto cena brutto
Torba  

papierowa 40,00  zł 49,20  zł

Ekotektura 40,00  zł 49,20  zł

cena netto cena brutto
Torba  

papierowa 45,00 zł 55,35 zł

Ekotektura 45,00 zł 55,35 zł

cena netto cena brutto
Torba  

papierowa 55,00 zł 67,65 zł

Ekotektura 55,00 zł 67,65 zł



• Aromatyczna herbatka  

owocowo-ziołowo-kwiatowa 100g

• Ręcznie robiona ozdoba wielkanocna 1 szt.

• Ręcznie robione jajko z czekolady 35g

• Żurawina do mięs i serów 230g

• Mazurek wielkanocny 100g

• Naturalny barwnik do pisanek 1 szt.

• Ilustrowana instrukcja barwienia pisanek 1 szt.

• Książeczka dwujęzyczna 1 szt. 

• Żurawina do mięs i serów 230g

• Ćwikła z chrzanem 350g

• Chrzan tarty 210g

• Naturalny barwnik do pisanek 1 szt.

• Ilustrowana instrukcja barwienia pisanek 1 szt.

• Książeczka dwujęzyczna 1 szt .

• Żurawina do mięs i serów 230g

• Ręcznie robione jajko z czekolady 35g

• Wielkanocny mazurek 100g

• Tradycyjny żurek 330g

• Naturalny barwnik do pisanek 1 szt.

• Ilustrowana instrukcja barwienia pisanek 1 szt.

• Książeczka dwujęzyczna 1 szt.

Wielkanocny Podarek 11 Wielkanocny Podarek 12 Wielkanocny Podarek 13

cena netto cena brutto
Torba  

papierowa 60,00  zł 73,80 zł

Ekotektura 60,00  zł 73,80 zł

cena netto cena brutto
Torba  

papierowa 48,00 zł 59,04 zł

Tektura  
ozdobna 52,00 zł 63,96 zł

Drewniana 
skrzynka 55,00 zł 67,65 zł

cena netto cena brutto
Torba  

papierowa 53,00 zł 65,19 zł

Tektura  
ozdobna 57,00 zł 70,11 zł

Drewniana 
skrzynka 60,00 zł 73,80 zł 



• Ręcznie robiona czekolada wielkanocna 85g

• Miód z Magurskiego Parku Narodowego 250g

• Drewniane mieszadełko do miodu 1 szt.

• Żurawina do mięs i serów 230g

• Chrzan tarty 210g

• Książeczka dwujęzyczna 1 szt.

• Ręcznie robiona czekolada wielkanocna 85g

• Miód z Magurskiego Parku Narodowego 250g

• Drewniane mieszadełko do miodu 1 szt.

• Aromatyczna herbatka 

owocowo-ziołowo-kwiatowa 100g

• Chrzan tarty 210g

• Naturalny barwnik do pisanek 1 szt.

• Ilustrowana instrukcja barwienia pisanek 1 szt.

• Książeczka dwujęzyczna 1 szt.

• Ręcznie robiona czekolada wielkanocna 85g

• Tradycyjny, naturalny zakwas do żurku 500ml

• Ręcznie robiona babeczka biszkoptowa 120g

• Żurawina do mięs i serów 230g

• Ćwikła z chrzanem 350g

• Naturalny barwnik do pisanek 1 szt.

• Ilustrowana instrukcja barwienia pisanek 1 szt.

• Książeczka dwujęzyczna 1 szt.

Wielkanocny Podarek 14 Wielkanocny Podarek 15 Wielkanocny Podarek 16

cena netto cena brutto
Torba  

papierowa 73,00 zł 89,79 zł

Tektura  
ozdobna 77,00 zł 94,71 zł

Drewniana 
skrzynka 80,00 zł 98,40 zł

cena netto cena brutto
Torba  

papierowa 63,00 zł 77,49 zł

Tektura  
ozdobna 67,00 zł 82,41 zł

Drewniana 
skrzynka 70,00 zł 86,10 zł

cena netto cena brutto
Torba  

papierowa 73,00 zł 89,79 zł

Tektura  
ozdobna 77,00 zł 94,71 zł

Drewniana 
skrzynka 80,00 zł 98,40 zł



• Jakościowe wino gronowe 750ml  

lub tradycyjna nalewka 500ml  

lub kiełbasa ze Starej Wędzarni 600g

• Ręcznie robiona czekolada wielkanocna 85g

• Żurawina do mięs i serów 230g

• Mazurek wielkanocny 100g

• Chrzan tarty 210g

• Naturalny barwnik do pisanek 1 szt.

• Ilustrowana instrukcja barwienia pisanek 1 szt.

• Książeczka dwujęzyczna 1 szt.

• Jakościowe wino gronowe 750ml  

lub tradycyjna nalewka 500ml  

lub kiełbasa ze Starej Wędzarni 600g

• Ręcznie robiona czekolada wielkanocna 85g

• Tradycyjna musztarda chrzanowa z miodem 210g

• Miód z Magurskiego Parku Narodowego 250g

• Drewniane mieszadełko do miodu 1 szt.

• Naturalny dżem owocowy 200g 

• Książeczka dwujęzyczna 1 szt.

• Jakościowe wino gronowe 750ml  

lub tradycyjna nalewka 500ml  

lub kiełbasa ze Starej Wędzarni 600g

• Ręcznie robiona czekolada wielkanocna 85g

• Ręcznie robiona ozdoba wielkanocna 1 szt.

• Żurawina do mięs i serów 230g

• Mazurek wielkanocny 100g

• Chrzan tarty 210g

• Naturalny barwnik do pisanek 1 szt.

• Ilustrowana instrukcja barwienia pisanek 1 szt

• .Książeczka dwujęzyczna 1 szt.

Wielkanocny Podarek 17 Wielkanocny Podarek 18 Wielkanocny Podarek 19

cena netto cena brutto
Torba  

papierowa 93,00 zł netto 114,39 zł brutto

Tektura 
ozdobna 97,00 zł netto 119,31 zł brutto

Drewniana 
skrzynka 100,00 zł netto 123,00 zł brutto

cena netto cena brutto
Torba  

papierowa 103,00 zł netto 126,69 zł brutto

Tektura 
ozdobna 107,00 zł netto 131,61 zł brutto

Drewniana 
skrzynka 110,00 zł netto 135,30 zł brutto

cena netto cena brutto
Torba  

papierowa 103,00 zł netto 126,69 zł brutto

Tektura 
ozdobna 107,00 zł netto 131,61 zł brutto

Drewniana 
skrzynka 110,00 zł netto 135,30 zł brutto



• Jakościowe wino gronowe 750ml  

lub tradycyjna nalewka 500ml  

lub kiełbasa ze Starej Wędzarni 600g

• Aromatyczna herbatka  

owocowo-ziołowo-kwiatowa 100g

• Ręcznie robiona czekolada wielkanocna 85g

• Miód z Magurskiego Parku Narodowego 400g

• Drewniane mieszadełko do miodu 1 szt.

• Żurawina do mięs i serów 230g

• Mazurek wielkanocny 100g

• Chrzan tarty 210g

• Naturalny barwnik do pisanek 1 szt.

• Ilustrowana instrukcja barwienia pisanek 1 szt.

• Książeczka dwujęzyczna 1 szt.

Wielkanocny Podarek 20

Skomponuj własny zestaw

cena netto cena brutto
Torba  

papierowa 123,00 zł netto 151,29 zł brutto

Tektura 
ozdobna 127,00 zł netto 156,21 zł brutto

Drewniana 
skrzynka 130,00 zł netto 159,90 zł brutto



Książeczka opowiadająca historie 
dostawców Polskiego Podarku

Każdy oferowany przez nas zestaw zawiera dwujęzyczną broszurę,  
w której przybliżamy Państwiu sylwetki naszych dostawców. 

Wyznając te same wartości, wspólnie tworzymy Polski Podarek.





Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66§1 Kodeksu Cywilnego

Dziękujemy!
kontakt@polskipodarek.pl

+48 502 695 166
www.polskipodarek.pl


