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DLACZEGO 
NASZE PACZKI?

Nasze prezenty są rozwiązaniem odwiecznego problemu: „Co podarować Klientowi,
Pracownikowi czy Kontrahentowi?” przy nadarzającej się okazji. Zajmujemy się
wszystkim – od momentu złożenia zamówienia nie muszą się Państwo niczym
przejmować, bo w umówionym terminie paczka zostanie doręczona do odpowiednich
rąk.

Jeśli potrzebują Państwo spersonalizowanej, indywidualnej paczki – stworzymy ją dla
Państwa. Jeśli chcą Państwo paczki bardziej uniwersalnej, w tej ofercie znajdzie się
ich wybór. Każdą uniwersalną paczkę można również w części spersonalizować –
zarówno pod kątem firmy, jak i obdarowanej osoby!

Nie mamy minimalnej liczby zamówień. Jesteśmy małą firmą z Trójmiasta, co nie
przeszkadza nam jednak w realizowaniu dużych zamówień.  

Staramy się tworzyć paczki z myślą o planecie oraz skupiamy się na lokalnych
dostawcach i współpracujemy z polskimi firmami. Wszystkie rzeczy, które znajdują się
w paczkach, są najwyższej jakości. Ważne miejsce zajmuje tu rękodzieło – nie tylko
decoupage czy makrama, ale także rzemieślnicze naturalne kosmetyki, ręcznie robiona
belgijska czekolada, pierniki czy świece z małej manufaktury.



PACZKI DLA FIRM
PERSONALIZOWANE

PERSONALIZACJE MOŻLIWE W KAŻDEJ PACZCE
Możliwość umieszczenia logo na czekoladach, świecach oraz piernikach – 

Możliwość wyboru motywu na rękodziele typu decoupage – wzory do wyboru 

Personalizowane kartki z życzeniami – od 2 zł/sztuka
Personalizowane pudełka, np. z logo firmy – wycena indywidualna
Dopasowanie kolorów paczki do kolorów firmowych – wycena indywidualna

       od 100 zł, wycena indywidualna 

       w cenie

realizacja bożonarodzeniowa dla firmy Green Cell

DLA MAŁEJ I DUŻEJ FIRMY 
Wystarczy, że podadzą nam Państwo swoje oczekiwania i budżet, a my
stworzymy wyjątkową paczkę, która pasować będzie do profilu Państwa firmy.

Jesteśmy kreatywne i znajdujemy nietuzinkowe rozwiązania. Każdy element
prezentu, łącznie z jego wypełnieniem, może być dopasowany do firmowej
identyfikacji wizerunkowej. 



PACZKI DLA FIRM
UNIWERSALNE

WARIANT II – 89,00 zł
Świeca sojowa 60 ml o wybranym zapachu
Herbata liściasta do wyboru w szklanej fiolce z korkiem
Kawa 100% arabica z lokalnej palarni – 100 g
Belgijska ręcznie robiona czekolada trójkolorowa
Rzemieślnicze mydło naturalne – wersja do wyboru 

WARIANT I – 49,00 zł
Kawa 100% arabica z lokalnej palarni – 100 g
Herbata liściasta do wyboru w szklanej fiolce z korkiem
Belgijska czekolada trójkolorowa ręcznie robiona z firmy Chocomania 

czekolada 3 kolorykawa fiolki z herbatą

świeca sojowa mydło naturalne mydła naturalne



PACZKI DLA FIRM
UNIWERSALNE

czekolada z kwiatami

Każda paczka zapakowana jest w ładne, tekturowe pudełko, możliwe
do późniejszego wykorzystania. Możliwa jest dopłata do pudełka

drewnianego – cena uzależniona od liczby paczek.
 

Naturalne ozdoby – suszone kwiaty czy sezonowe rośliny, 
w zależności od rodzaju paczki. 

WARIANT III Z RĘKODZIEŁEM – 109,00 zł
Buteleczka 100 ml: rękodzieło decoupage, wypełniona herbatą liściastą do
wyboru (możliwość wyboru motywu na butelce)
Świeca sojowa 60 ml o wybranym zapachu 
Belgijska ręcznie robiona czekolada z kwiatami 
Rzemieślnicze mydło naturalne – wersja do wyboru 

buteleczki decoupage buteleczki decoupage



TERMINY 
I OPŁATY

KIEDY ZAPŁACIĆ?
70% ceny płatne przed wykonaniem zlecenia
30% ceny płatne w ciągu 14 dni po wykonaniu zlecenia

KIEDY ZAMÓWIĆ?

liczby zamówionych paczek 
czasu w roku (np. w okresie bożonarodzeniowym czas się wydłuża) 
tego, czy jest to paczka uniwersalna, czy personalizowana.

Termin zamówienia i realizacji zależy od kilku czynników: 

Ekspresowe zamówienia personalizowane możemy zrealizować nawet 
w 2 tygodnie. 

Do zamówień ekspresowych doliczamy 10-30% całości ceny netto.



DODATKOWE
INFORMACJE

DOSTAWY I ODBIÓR
Dostawy w Trójmieście przez kuriera miejskiego – wycena indywidualna
Dostawy w całej Polsce przez paczkomaty oraz firmę kurierską – 

Możliwość odbioru własnego w Gdyni
       od 9,00 zł za paczkę

RABATY*
5% powyżej 50 paczek
10% powyżej 100 paczek
5% przy odbiorze własnym paczek

*rabaty nie sumują się



PRZYKŁADOWE REALIZACJE
Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

paczka kawowa

paczka owocowa

paczka dla mola
książkowego

https://eventyiprezenty.pl/produkt/but-first-coffee/
https://eventyiprezenty.pl/produkt/but-first-coffee/
https://eventyiprezenty.pl/produkt/owocowy-zawrot-glowy/
https://eventyiprezenty.pl/produkt/mol-ksiazkowy/
https://eventyiprezenty.pl/produkt/mol-ksiazkowy/
https://eventyiprezenty.pl/produkt/owocowy-zawrot-glowy/


PRZYKŁADOWE REALIZACJE
Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

paczka
bożonarodzeniowa

paczka dziecięca

paczka wielkanocna

https://eventyiprezenty.pl/produkt/paczuszka-dla-maluszka/
https://eventyiprezenty.pl/produkt/pachnacy-wielkanocny-stol-handmade/
https://eventyiprezenty.pl/produkt/paczka-swiateczna-z-podkladka-pod-kubek-handmade/
https://eventyiprezenty.pl/produkt/paczuszka-dla-maluszka/
https://eventyiprezenty.pl/produkt/pachnacy-wielkanocny-stol-handmade/
https://eventyiprezenty.pl/produkt/paczka-swiateczna-z-podkladka-pod-kubek-handmade/


INFORMACJE
KONTAKTOWE

EVENTY I PREZENTY
Maria Mazurkiewicz-Palak

ul. Władysława IV 38/20
81-366 Gdynia
NIP: 6192001339

prezenty@eventyiprezenty.pl

(+48) 575 987 894

tel:+48575987894

