
Świąteczne
prezenty

 

oferta dla firm

 



 

Jeśli nie wiesz, jak wyrazić wdzięczność wobec
współpracowników, klientów, czy też partnerów

biznesowych, mamy dla Ciebie propozycję.
Nasze wypieki 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 wypieki dostarczone prosto do rąk
obdarowywanej osoby to idealny pomysł na

świąteczny upominek biznesowy!

Wyślij słodkie życzenia...



 
Od zaprezentowanych w ofercie cen klienci biznesowi

mogą otrzymać zniżkę aż do 50%.
 

Finalna wycena zależy m.in. od ilości zamawianych
produktów i liczby dostaw.

 
Skontaktuj się z nami w celu otrzymania oferty specjalnie

dla Twojej firmy!



Pyszna niespodzianka dla
pracowników! Wspaniałe

wypieki, 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 wypieki
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 wypieki,

które doręczymy
bezpośrednio do domów

Twojego zespołu!

OPCJI JEST WIELE - ZNAJDŹ NAJLEPSZĄ DLA SIEBIE!



Wyślij swoim pracownikom lub partnerom voucher na
pyszne wypieki - tak, aby mogli zamówić je na

wybraną przez siebie datę i adres.

To sprytny sposób rozwiązujący problem
pracy zdalnej. Bez względu na to, gdzie znajdują się

odbiorcy - nasze słodkości dotrą wszędzie!

NOWOŚĆ!
Słodki VOUCHER



PRODUKTY
LIMITOWANE

 

- sprzedaż do wyczerpania zapasów
 

- doręczane kurierem DHL
 

- koszt dostawy 19,90 zł netto
 

- możliwa dostawa w każde miejsce w Polsce
nawet w 24h!

 



Tort Piernikowy BEZ CUKRU
Klasyczne ciasto świąteczne w FIT wydaniu

 
18cm/1,2kg/10os. - cena 179,90 zł netto



Wariacja Mistrzów Cukiernictwa na temat klasycznego makowca!

18cm/1kg/10os. - 119,90 zł netto

 
Makowiec Z Serem Wykończony Piernikowym Crunchem

https://e-torty.pl/admin/#
https://e-torty.pl/admin/#


Tort Makowy
Tradycyjny wypiek z dużą ilością maku i kruszonki

 
18cm/1kg/10os. - cena 109,90 zł netto



Tradycyjny seromak w wersji prozdrowotnej!

18cm/1kg/10os. - 149,90 zł netto

 
Makowiec Z Serem (wegański, bezglutenowy, fit)

https://e-torty.pl/admin/#
https://e-torty.pl/admin/#


 
Świąteczne Makaroniki

Francuskie Makaroniki w świątecznych kolorach!
Smak pistacja oraz malina-porzeczka

Pudełko 6 szt - 49,90 zł netto
Pudełko 12 szt - 89,90 zł netto
Pudełko 18 szt - 119,90 zł netto



Brownie świąteczne
Mocno czekoladowe ciasto, które rozpływa się w ustach!

 
pudełko 4 kawałków - cena 85,90 zł netto



Zestaw pysznych muffin Mistrzów Cukiernictwa w 3 smakach

Pudełko 6 szt - 69,90 netto

 
Zestaw 6 Świątecznych Cupcakes

https://e-torty.pl/admin/#


Sernik Nowojorski
Wyjątkowo kremowe ciasto o gładkiej i gęstej konsystencji w wersji VIP

 
18cm/1kg/10os. - cena 139,90 zł netto



Brownie WEGAŃSKIE
Czekoladowe ciasto okraszone orzechami, suszonymi malinami oraz gwiazdką z

anyżu.
 

pudełko 4 kawałków - cena 89,90 zł netto



Wegański Naked Cake
Czekoladowy biszkopt przełożony wegańskim musem z owoców leśnych

 
18cm/1kg/10os. - cena 139,90 zł netto



Pierniczki z logo firmy
Mały, personalizowany podarunek

 
Cena uzależniona jest od ilości zamówionych sztuk



Wysyłkowe Cupcake z Logo Firmy
Waniliowa babeczka, śmietankowy krem, krążek z białej czekolady i logo Twojej

firmy!
 

18cm/1kg/10os. - cena 139,90 zł netto



WYPIEKI
LOKALNE

 

- wypiekane w naszych pracowniach
cukierniczych mieszczących się na terenie

całej Polski
 

- doręczane samochodem chłodniczym
 
 

- koszt dostawy 19,90 - 49,90 zł netto
w zależności od lokalizacji

 
 

- możliwa dostawa nawet w 24h!

 



Jasny biszkopt przełożony bitą śmietaną. Dekoracja ze świątecznym akcentem.

18cm/1kg/8os. - 99,90 zł netto
22cm/1,5kg/12os. - 135,90 zł netto
26cm/2kg/16os. - 175,90 zł netto

Tort Świąteczny



Mocno czekoladowy tort z dekoracją tematyczną - Renifer Rudolf

22cm/1,5kg/12os. - 169,90 zł netto
24cm/2kg/16os. - 225,90 zł netto

26cm/2,5kg/20os. - 275,90 zł netto

Tort Renifer

https://e-torty.pl/admin/#
https://e-torty.pl/admin/#
https://e-torty.pl/admin/#


Klasyczny, świąteczny keks z bakaliami i/lub galaretką.

1 sztuka/0,6kg - 45,90 zł netto

Świąteczny Keks



Aromatyczna wersja tradycyjnego keksu w wersji korzennej.

1 sztuka/0,6kg - 45,90 zł netto

Keks Korzenny



Pyszny, tradycyjny makowiec z dekoracją z lukru.

1kg/8os. - 69,90 zł netto
1,5kg/12os. - 99,90 zł netto
2kg/16os. - 129,90 zł netto

Makowiec z Blachy



Tradycyjny, korzenny piernik w formie z blachy

1kg/8os. - 69,90 zł netto
1,5kg/12os. - 99,90 zł netto
2kg/16os. - 129,90 zł netto

Piernik z Blachy



Pyszna rolada makowa z dekoracją z lukru lub czekolady.

1 sztuka/1kg - 69,90 zł netto

Świąteczna Rolada Makowa



Pyszny, personalizowany podarunek

1kg/8os. - 115,90 zł netto
1,5kg/12os. - 155,90 zł netto
2kg/16os. - 195,90 zł netto

Tort z logo firmy



 
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



MyShop Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 18A

60-283 Poznań
NIP: 7792394098

Obsługa Klienta: info@e-torty.pl
Infolinia: +48 22 350 65 65


