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zdjęcia w ofercie są poglądowe
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DLACZEGO 
NASZE PACZKI?

Nasze prezenty są oszczędnością  i rozwiązaniem odwiecznego problemu: „Co
podarować Klientowi, Pracownikowi czy Kontrahentowi na Boże Narodzenie?".
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. Ważne miejsce zajmuje tu
rękodzieło.

Stworzyłyśmy paczki dla takich firm jak Green Cell, Thecamels, More Bananas, Let's
Manage IT i wielu innych.  



Jakub Biel, jakubbiel.pl
„Załoga Marysi ogarnęła dla nas ponad 120
paczek po kilka składników każda –
terminowo i z uwzględnieniem brandingu
firmy. Ich odbiorcy byli pod wrażeniem
sposobu opakowania i jakości produktów w
środku. Doceniam też cenne podpowiedzi na
etapie wymyślania prezentów – zdecydowanie
polecam współpracę!”.

Anna Ledwoń-Blacha, Creative
Owner w More Bananas
„Z eventyiprezenty korzystam tak i jako firma,
jak i osoba prywatna. Biznesowo zawsze mogę
liczyć na kreatywność Marii i jej pracowników
albo na realizację moich kreatywnych marzeń.
Świetnie potrafi odnaleźć się w danej firmie i
tym, jakie prezenty będą idealne. A prywatnie
to niezastąpione miejsce na zakupy
wyjątkowych prezentów. Szczególnie na
ostatnią chwilę.  Oj, pomagają. Polecam           
 z całego serduszka”.

Tomasz Manikowski, CMD w Amber
Business Park i mówca bardzo
inspiracyjny w manikowski.pl
„Miałem również sposobność cieszyć się
jednym z prezentów przygotowanych przez
firmę Marysi. Prezent przemyślany, wręcz
osobisty, idealnie trafiony, przepięknie i
ekologicznie zapakowany. Życzyłbym sobie
dostawać tylko takie upominki… 
Słowem: serdecznie polecam! Marysię             
 i wszystko czego się dotknie, bo to dotyk
niezwykle profesjonalny i ciepły zarazem”.

PRZYKŁADOWE REKOMENDACJE 
–więcej tutaj

https://jakubbiel.pl/
https://morebananas.pl/
https://manikowski.pl/
https://eventyiprezenty.pl/rekomendacje/


PACZKI DLA FIRM
PERSONALIZOWANE

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 wizualnej. 

PERSONALIZACJE MOŻLIWE W KAŻDEJ PACZCE
Możliwość umieszczenia logo na czekoladach, świecach, herbacie oraz
piernikach – od 100 zł, wycena indywidualna 
Możliwość wyboru motywu na rękodziele typu decoupage – wzory do wyboru 

Personalizowane kartki z życzeniami – od 1,50 zł/sztuka
Personalizowany nadruk na pudełkach – wycena indywidualna
Dopasowanie kolorów paczki do kolorów firmowych – wycena indywidualna

       w cenie

PACZKI DLA FIRM UNIWERSALNE 
– propozycje na kolejnych stronach

Możliwe jest również mieszanie
elementów z różnych paczek. 



ŚWIĘTA DLA KAŻDEGO

Kawa z motywem świątecznym - 100% arabica z lokalnej palarni, 100 g
Zimowa herbata liściasta w szklanej fiolce, 10-11 g
Belgijska czekolada w kształcie gwiazdy, 40 g
Belgijska czekolada w kształcie choinki, 40 g
Świąteczne ozdoby, suszone pomarańcze i laski cynamonu
Pudełko fasonowe z naklejką z logo firmy oraz naturalne wypełnienie

CENA/SZTUKA
do 30 sztuk: 90,00 zł
31-50 sztuk: 87,00 zł
powyżej 50 sztuk: 85,00 zł



GWIAZDKA

2 x saszetka herbaty w kształcie gwiazdy
Belgijska czekolada w kształcie gwiazdy, 40 g
Ręcznie robiony świecznik/zawieszka z makramy w kształcie gwiazdy
Świąteczne ozdoby, suszone pomarańcze i laski cynamonu
Pudełko fasonowe z naklejką z logo firmy oraz naturalne wypełnienie

CENA/SZTUKA
do 30 sztuk: 75,00 zł
31-50 sztuk: 72,00 zł
powyżej 50 sztuk: 69,00 zł



CHOINKA

3 ręcznie robione makramowe ozdoby – choinki
Duża belgijska czekolada w kształcie choinki, 100 g
Świeca sojowa „Choinka”, 170 g
Świąteczne ozdoby, suszone pomarańcze i laski cynamonu
Pudełko fasonowe z naklejką z logo firmy oraz naturalne wypełnienie

CENA/SZTUKA
do 30 sztuk: 119,00 zł
31-50 sztuk: 115,00 zł
powyżej 50 sztuk: 112,00 zł



ŚWIĄTECZNE ZAPACHY

Świeca sojowa „Goździk z cynamonem”, 170 g
3 ozdoby z makramy na lasce cynamonu, ręcznie robione
Zimowa herbata liściasta w szklanej fiolce, 10-11 g
Świąteczne ozdoby – suszone pomarańcze i laski cynamonu
Pudełko fasonowe z naklejką z logo firmy oraz naturalne wypełnienie

CENA/SZTUKA
do 30 sztuk: 122,00 zł
31-50 sztuk: 119,00 zł
powyżej 50 sztuk: 116,00 zł



ŚWIĄTECZNE RĘKODZIEŁO

5 ręcznie robionych ozdób z makramy – Mikołaj, 2 choinki                     
 i 2 ozdoby na cynamonie
Ręcznie robiony świecznik/zawieszka z makramy w kształcie gwiazdy 
Świąteczna buteleczka zdobiona metodą decoupage, 100 ml
Zimowa herbata liściasta nasypana do buteleczki
Świąteczne ozdoby – suszone pomarańcze i laski cynamonu
Pudełko fasonowe z naklejką z logo firmy oraz naturalne wypełnienie

CENA/SZTUKA
do 30 sztuk: 157,00 zł
31-50 sztuk: 153,00 zł
powyżej 50 sztuk: 149,00 zł



PREZENT OD MIKOŁAJA

Ręcznie robiony Mikołaj z makramy
Belgijska czekolada w kształcie renifera, 40 g
Rzemieślnicze mydło „Zimowe” o piernikowo-korzennym zapachu
Świąteczne ozdoby – suszone pomarańcze i laski cynamonu
Pudełko fasonowe z naklejką z logo firmy oraz naturalne wypełnienie

CENA/SZTUKA
do 30 sztuk: 89,00 zł
31-50 sztuk: 86,00 zł
powyżej 50 sztuk: 83,00 zł



GORĄCA CZEKOLADA

Świeca sojowa „Gorąca czekolada”, 250 ml
Belgijska czekolada do picia, choco-ring
Belgijska tabliczka czekolady z wybranymi dodatkami 

Świąteczne ozdoby – suszone pomarańcze i laski cynamonu
Pudełko fasonowe z naklejką z logo firmy oraz naturalne wypełnienie

       i świątecznym napisem, 90 g

CENA/SZTUKA
do 30 sztuk: 126,00 zł
31-50 sztuk: 123,00 zł
powyżej 50 sztuk: 119,00 zł



PIERNIKOWE LOVE

Świeca sojowa „Piernik z pomarańczą”
Zestaw 3 ręcznie robionych pierników świątecznych (wzór 

Czekolada piernikowa, 50 g
Rzemieślnicze mydło „Zimowe” o piernikowo-korzennym zapachu
Świąteczne ozdoby– suszone pomarańcze i laski cynamonu
Pudełko fasonowe z naklejką z logo firmy oraz naturalne wypełnienie

      w zależności od dostępności i czasu wykonania)

CENA/SZTUKA
do 30 sztuk: 135,00 zł
31-50 sztuk: 132,00 zł
powyżej 50 sztuk: 129,00 zł



ŚWIĄTECZNY MIX

Świąteczna buteleczka zdobiona metodą decoupage, 100 ml
Zimowa herbata liściasta nasypana do buteleczki
Zestaw 3 ręcznie robionych pierników świątecznych
3 ozdoby z makramy na lasce cynamonu, ręcznie robione
Rzemieślnicze mydło „Zimowe”
Belgijska czekolada w kształcie choinki, 40 g
Świąteczne ozdoby– suszone pomarańcze i laski cynamonu
Pudełko fasonowe z naklejką z logo firmy oraz naturalne wypełnienie

CENA/SZTUKA
do 30 sztuk: 156,00 zł
31-50 sztuk: 153,00 zł
powyżej 50 sztuk: 149,00 zł



TERMINY 
I OPŁATY

KIEDY ZAPŁACIĆ?
70% ceny płatne przed wykonaniem zlecenia
30% ceny płatne w ciągu 7 dni po wykonaniu zlecenia

KIEDY ZAMÓWIĆ?
Zamówienia na Mikołajki przyjmujemy do 15 października 2022 r.
Zamówienia standardowe na Boże Narodzenie przyjmujemy              
 do 31 października 2022 r.
Możemy przyjąć ekspresowe/awaryjne wykonanie zamówienia
składane po 31 października. Do takich zamówień doliczamy 10-30%
całości ceny netto w zależności od terminu.



DODATKOWE
INFORMACJE

DOSTAWY I ODBIÓR
Dostawy w całej Polsce przez paczkomaty oraz firmę kurierską –
od 10,00 zł za paczkę
Dostawy w Trójmieście przez kuriera miejskiego – wycena
indywidualna
Możliwość odbioru własnego w Gdyni



PRZYKŁADOWE REALIZACJE
FIRMOWE

https://eventyiprezenty.pl/produkt/pachnaca-paczka-swiateczna/
https://eventyiprezenty.pl/produkt/paczka-swiateczna-uniwersalna/
https://eventyiprezenty.pl/produkt/paczka-swiateczna-z-podkladka-pod-kubek-handmade/


PRZYKŁADOWE REALIZACJE
BOŻONARODZENIOWE

https://eventyiprezenty.pl/produkt/pachnaca-paczka-swiateczna/
https://eventyiprezenty.pl/produkt/paczka-swiateczna-uniwersalna/
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

