Oferta Świąteczna
dla Firm
i Przedsiębiorstw
Być może szukasz nietypowych upominków dla pracowników
lub kontrahentów. Co powiesz na to, aby był on zarazem
elegancki i praktyczny?

Właśnie taki możemy Ci zaoferować.

Nasza propozycja to zestawy upominkowe kaw i herbat.
Przygotowujemy je tak, aby były jak najlepiej dopasowane do
potrzeb osoby, którą chcesz obdarować. Dlatego też oferujemy
unikalne etykiety z dedykacją, np. „Magicznych Świąt Bożego
Narodzenia”, „W podziękowaniu za udaną współpracę” i wiele
wiele innych... Etykiety mogą zawierać także indywidualne
projekty, np. logo firmy. Oprócz tego, każda kawa czy herbata
posiada unikalny wzór opakowania. Podkreśla ono jej aromat
i samo w sobie pięknie wygląda.

Jeżeli szukasz czegoś mniejszego np. jako prezent dla swoich
klientów, spójrz na nasze najmniejsze gadżety w postaci próbki
herbaty ze świąteczną dedykacją.

Dla bardziej wymagających: herbata (kawa) 50g w ekologicznym
pudełku ze świąteczną naklejką lub w zestawach po dwie
ewentualnie trzy herbaty (kawy).
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Jeśli poszukujesz czegoś większego, mamy w ofercie zestawy,
składające się z kilku elementów. Mogą to być dwie herbaty lub
kawy oraz aromatyczne pierniczki. Jest z czego wybierać-nasz
sklep posiada ponad 100 rodzajów herbat i 30 odmian kaw!
Może to być także zestaw w połączeniu z zamykanym kubkiem,
z miłą dla oka grafiką.

Wielbicieli słodkości na pewno ucieszy czekolada z wysoką
zawartością kakao lub owocami. Z kolei do herbat świetnym
dodatkiem będzie zaparzacz.
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To nie wszystko. Naszą ofertę wieńczą kosze upominkowe.
Tutaj nie musisz ograniczać się do samej kawy i herbaty.
Swój prezent możesz dobrać spośród syropów, markowych
słodyczy w eleganckim opakowaniu czy dopasowanego
kubka z zamknięciem. Czekoladki w metalowym pudełku ze
świątecznym obrazkiem? A może egzotyczny syrop barmański?
Nie ma problemu! Zestawy prezentowe w koszach wyceniamy
indywidualnie.

Możesz samodzielnie dobrać
całą zawartość kosza.
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Dla większych zamówień, jak i dla stałych klientów mamy
korzystne rabaty. Znajdziesz nas na Facebooku i Allegro.
Możesz się też skontaktować z nami telefonicznie lub mailowo,
bądź w naszym sklepie w Kielcach.

Zapraszamy!
Herbaty Kawy
ul. Mała 2, 25-302 Kielce
+48 722 248 427
herbaty_i_kawy@o2.pl
www.facebook.com/HerbatyKawy
Herbaty_i_kawy

