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Welcome Pack dla pracowników to po prostu kreatywny zestaw na “Dzień

Dobry”! Pamiętasz swój pierwszy dzień w nowej pracy? Jest dużo emocji, niewiadomych,

spojrzeń i nauki, poznawania zespołu i całej firmy. Pozwól swoim nowym pracownikom

miło spędzić ten dzień. Chętnie przygotujemy propozycję na Welcome Pack dla Twojego

teamu!

A może chcesz nagrodzić swój zespół lub podsumować specjalny projekt w firmie? Fajnie

być częścią czegoś większego i poczuć ducha zespołu. Stwórzmy wspólnie zestawy dla

Twoich pracowników. Bez większej okazji też będzie im miło.

WELCOME PACK / 
ZESTAWY POWITALNE
PRZYWITAJ SWOICH PRACOWNIKÓW W FIRMIE



PERSONALIZACJA:
• Nadruk / grawer logo na gadżetach
• Kolorystyka - możliwość dopasowania kolorystyki gadżetów 

do Twojej marki
• Notes - w całości wg wytycznych klienta (kolorystyka, 

kreacja itp.)
• Możliwość przygotowania indywidualnego składu zestawu
• Możliwość dodania produktu spożywczego lub Państwa 

gadżetu do zestawu.

NAKŁAD:
Minimalne zamówienie to 50 szt. 

TIMING:
• Druk pudełka - 4 tygodnie od momentu akceptacji kreacji pudełka
• Druk gadżetów - 2 tygodnie
• Konfekcjonowanie i wysyłka – 1-3 dni w zależności od nakładu

NOTESY W ZESTAWACH:
• Notesy drukujemy w pełni dla Państwa - kreacja okładki oraz 

środka ustalana jest indywidualnie. 
• Nadruk w pełnym kolorze.
• Możliwość przygotowania indywidualnej propozycji na notes 

(kształt, ilość stron, papier, uszlachetnienie). 

OPAKOWANIE:
• Pudełko wg określonych wymiarów - istnieje możliwość 

dopasowania wielkości pudełka do zawartości. 
• W środku wypełnienie papierowe w wybranym kolorze. 
• Możliwość zapakowania gadżetów do torby materiałowej

DOSTAWA:
• Możliwość wysyłki kurierem bezpośrednio do pracowników 
• Wysyłka zbiorcza w 1 miejsce / kilka oddziałów w Polsce
• Wysyłka zagraniczna – indywidualne ustalenia

WELCOME PACK / 
ZESTAWY POWITALNE
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

RODZAJE GADŻETÓW I PRODUKTÓW:
• Możliwość przygotowania indywidualnego składu zestawu
• Możliwość dodania słodyczy/ wina/ itp. 
• Ogólny katalog gadżetów: http://alesmaki.online-gift-

catalogue.com

http://alesmaki.online-gift-catalogue.com/


PRZYWITALIŚMY…
Z przyjemnością przygotowaliśmy zestawy powitalne dla pracowników firm:



PRZYKŁADOWE ZESTAWY 
POWITALNE
Poniższe wizualizacje są jedynie poglądowe – wszelkie hasła oraz kolorystyka 
może zostać dopasowana do Państwa marki. 































Pudełko eco natural
Nadruk: kolor czarny
Możliwość zadruku: cała zewnętrzna strona pudełka
Uszlachetnienie: brak

Pudełko eco white
Nadruk: kolor czarny
Możliwość zadruku: cała zewnętrzna strona pudełka
Uszlachetnienie: brak

RODZAJE NADRUKU NA PUDEŁKU
Poniższe wizualizacje są jedynie poglądowe – wszelkie hasła oraz kolorystyka 
może zostać dopasowana do Państwa marki. 



Pudełko Color
Nadruk: full print
Możliwość zadruku: cała zewnętrzna strona pudełka
Uszlachetnienie: folia mat lub folia błysk
Środek pudełka: biały lub naturalny

RODZAJE NADRUKU NA PUDEŁKU
Poniższe wizualizacje są jedynie poglądowe – wszelkie hasła oraz kolorystyka 
może zostać dopasowana do Państwa marki. 
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