
Pierniczki
Bożonarodzeniowe

oferta dla firm



Wyślij słodkie życzenia...

Jeśli nie wiesz jak wyrazić wdzięczność wobec

współpracowników, klientów, czy też partnerów

biznesowych, mamy dla Ciebie propozycję.

Nasze pierniczki sprawdzą się doskonale jako

świąteczny upominek biznesowy – jest to podarunek,

który jest pyszny, pięknie się prezentuje i każdemu

przypadnie do gustu.

Oferujemy preferencyjne warunki dla firm, w tym

indywidualną wycenę, spersonalizowane wiadomości,

a także dostawę do różnych lokalizacji na terenie

całego kraju.

Pyszne świąteczne pierniczki dostarczone prosto do

rąk obdarowywanej osoby to idealny pomysł na

świąteczny upominek biznesowy!



Pyszna niespodzianka dla

pracowników! Wspaniałe,

piękne pierniczki, które

mogą czekać na biurkach

zespołu lub być głównym

punktem popołudniowego

zebrania!

Dostawa do siedziby
Twojej firmy

Dostawa do
partnerów

biznesowych

Wyślij słodkie pozdrowienia

dla partnerskich firm i

pokaż, że wasza współpraca

ma znaczenie! Bez względu

na to gdzie znajdują się ich

siedziby - nasze pierniki

doręczymy na terenie całej

Polski - i nie tylko!

Dostawa do
pracowników

pracujących zdalnie

Praca zdalna? 

Nic nie stoi jednak na

przeszkodzie, aby

świętować razem - nawet

kiedy jesteśmy daleko.

Zamów pyszne pierniczki,

które doręczymy

bezpośrednio do domów

Twojego zespołu!

OPCJI JEST WIELE! ZNAJDŹ NAJLEPSZĄ DLA SIEBIE!



ZESTAW 4 PIERNICZKI W PUDEŁKU (renifer, gwiazdka, choinka, dzwonek)
          pojedynczy pierniczek ok. 9-11 cm

          pudełko 21,5x21,5 cm

         cena 45,71 zł/zestaw

          min. ilość zamówienia: 10 szt.
Wszystkie ceny są cenami netto (5% VAT)

Jednostkowa cena dostawy 15,23 zł

Termin realizacji - minimum 2 tygodnie 



BAŁWANEK "WESOŁYCH ŚWIĄT" W PUDEŁKU
          duży piernik ok. 12-15 cm

          pudełko ok. 15,5x15,5 cm

         

cena 29,57 zł/szt

      min. ilość zamówienia: 10 szt.
Wszystkie ceny są cenami netto (5% VAT)

Jednostkowa cena dostawy 15,23 zł

Termin realizacji - minimum 2 tygodnie



CUPCAKE 2D W CELOFANIE 
(choinka, bałwanek, laski, głowa bałwanka, głowa mikołaja, głowa renifera)

          szerokość/wysokość ok. 6/7 cm

          cena 11,99 zł/szt

      min. ilość zamówienia: 24 szt.

Wszystkie ceny są cenami netto (5% VAT)

Jednostkowa cena dostawy 15,23 zł

Termin realizacji - minimum 2 tygodnie



PIERNICZEK W CELOFANIE (renifer, choinka, dzwonek, gwiazdka)
         wysokość ok. 9-11 cm

        cena 11,43 zł/szt

          min. ilość zamówienia: 24 szt.

Wszystkie ceny są cenami netto (5% VAT)

Jednostkowa cena dostawy 15,23 zł

Termin realizacji - minimum 2 tygodnie



Wiemy jak ważna dla firm jest możliwość personalizacji

zamówienia. Bilecik z pozdrowieniami, a może

dedykowana wrzutka - w zależności od rodzaju

zamówienia, poradzimy sobie z każdym wyzwaniem!

Przydzielimy do Twojego zgłoszenia opiekuna, który

zadba, aby zamówienie zostało wykonane zgodnie 

z Twoimi wskazówkami.

Przygotujemy dla Ciebie dopasowaną ofertę, oraz

preferencyjne warunki w zależności od wielkości i 

 rodzaju zamówienia.

Dedykowany opiekun

Indywidualne podejście

Personalizacja zamówienia
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