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PERSONALIZACJA:
Nadruk / grawer logo na gadżetach
Kolorystyka - możliwość dopasowania kolorystyki gadżetów do Twojej marki
Notes - w całości wg wytycznych klienta (kolorystyka, kreacja itp.)
Możliwość dodania/ odjęcia danego gadżetu do zestawu. 
Możliwość dodania produktu spożywczego lub Państwa gadżetu do zestawu.

NAKŁAD:
Minimalne zamówienie to 50 szt. 

TERMIN REALIZACJI:
Druk pudełka - 4 tygodnie od momentu akceptacji kreacji pudełka
Druk gadżetów - 2 tygodnie

Istnieje możliwość skrócenia czasu realizacji za dodatkową opłatą.
Podane ceny zawierają nadruk w 1 kolorze (poza notesami).

NOTESY:
Notesy drukujemy w pełni dla Państwa - kreacja okładki oraz środka ustalana jest indywidualnie. 
Nadruk w pełnym kolorze.
Możliwośc 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. 

DOSTAWA:
Dostawa w 1 miejsce w Polsce (na palecie) wg nakładów:
50-100 szt - 200 zł (1 paleta)
100-200 szt - 400 zł (2 palety)
200-400 - 600 zł (3 palety)
400-500 szt - 800 zł (4 palety)
500+ szt - gratis
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Cennik obowiązuje od 01.01.2022 do 30.03.2022 i jest jedynie orientacyjnym 
kosztem zestawu. Cena każdego zestawu zawsze ustalana jest 
indywidualnie ze względu na wybór surowców, gramatury czy rodzaju 
nadruku.



Rodzaje pudełek w wycenie - cena uzależniona od rodzaju nadruku:
Kreacja pudełka do ustalenia - przedstawione wizualizacje to tylko nasze przykładowe pudełka.
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KARTONIK Z PEŁNYM NADRUKIEM

KARTONIK EKO Z CZARNYM 
NADRUKIEM
Kartonik eko brązowy lub biały z 
czarnym nadrukiem + 
wypełnienie papierowe w wybranym kolorze. 
Nadruk jedynie w kolorze czarnym. 
Możliwość zadrukowania całej powierzchni z 
zewnątrz pudełka.

Kartonik z pełnym nadrukiem + folia mat lub błysk + 
środek pudełka biały. Wypełnienie papierowe w wybranym 
kolorze.

Możliwość zadrukowania całej powierzchni z zewnątrz 
pudełka z dowolną kolorową grafiką wg Państwa pomysłu 
lub naszych propozycji. 

Kreacja pudełka do ustalenia - przedstawione 
wizualizacje to tylko nasze 
przykładowe pudełka.

KARTONIK BEZ ZADRUKU + NAKLEJKA NA PUDEŁKU
Kartonik eko kraft  brązowy lub biały bez zadruku + naklejka foliowa na pudełku 10x20cm 
(wymiary i umiejscowienie naklejki do ustalenia) + wypełnienie 
papierowe w wybranym kolorze.
Środek pudełka brązowy naturalny.





Nazwa Rodzaj opakowania Opis Nakład Cena jednostkowa Total

50 50,30 zł 2 514,75 zł

100 38,91 zł 3 891,30 zł

250 32,64 zł 8 160,00 zł

500 30,50 zł 15 249,00 zł

Welcome Pack 01

ALE SMAKI - welcome pack
Welcome Pack WP01
Ceny netto.

W ramach zamówienia oferujemy 
konfekcjonowanie zestawów 
składających się z wybranych poniższych gadżetów.
Podane ceny zestawów są orientacyjne - 
możliwość wyboru rodzaju oznakowania i materiałów 
wykonania, mające wpływ na cenę końcową.

Przedstawione gadżety to tylko 
propozycja! Mogą Państwo skorzystać z 
naszego ogólnego katalogu i wybrać produkty do 
wyceny:
http://alesmaki.online-gift-catalogue.com 

Kartonik z pełnym 
nadrukiem + kolorowy nadruk w 
środku pudełka, wypełnienie 
papierowe w wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 10x10x10 
cm

Możliwość nadruku na kartonie 
kraft lub białym 
podłożu. 

Kubek ceramiczny z pełnym nadrukiem 
(poza uchem).
Smycz satynowa 15mm barwiona z logotypem, 
karabińczyk metalowy.

Całość zapakowana w kartonik z nadrukiem oraz 
wypełnieniem papierowym w wybranym kolorze. Do 
zestawu dołączony bilecik z uzgodnioną kreacją na 
papierze ozdobnym. Możliwość 
pozostawienia miejsca na wpisanie imienia pracownika. 
Konfekcjonowanie zestawów w cenie.



Nazwa Rodzaj opakowania Opis Nakład Cena jednostkowa Total

50 55,93 zł 2 796,29 zł

100 41,87 zł 4 186,82 zł

250 35,32 zł 8 830,83 zł

500 33,53 zł 16 767,01 zł

50 79,36 zł 3 968,10 zł

100 57,47 zł 5 747,42 zł

250 53,14 zł 13 285,83 zł

500 51,50 zł 25 749,01 zł

50 58,66 zł 2 933,10 zł

100 48,37 zł 4 836,62 zł

250 40,94 zł 10 234,83 zł

500 37,85 zł 18 927,01 zł

ALE SMAKI - welcome pack
Welcome Pack WP02
Ceny netto.

W ramach zamówienia oferujemy 
konfekcjonowanie zestawów 
składających się z wybranych poniższych gadżetów.
Podane ceny zestawów są orientacyjne - 
możliwość wyboru rodzaju oznakowania i materiałów 
wykonania, mające wpływ na cenę końcową.

Przedstawione gadżety to tylko 
propozycja! Mogą Państwo skorzystać z 
naszego ogólnego katalogu i wybrać produkty do 
wyceny:
http://alesmaki.online-gift-catalogue.com 

Welcome Pack 02

Kartonik eko brązowy 
lub biały z czarnym nadrukiem + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar  26,5x19,5x6 cm

Długopis metalowy - logo grawerowane

Notes A5 - 148 x 210 mm, papier 
okładki: kreda mat 350g, kolorystyka okładki: kolor 
dwustronnie (4/4), papier środka: 
offset 80g, kolorystyka środka: kolor 
jednostronnie (4/0), ilość kart: 100, 
Metalowa spirala po długim/ lub krótkim 
boku, kolor spirali: czarny/ biały, 
srebrny lub złoty
Uszlachetnienia okładki: folia Soft Skin: przód
Zestaw kolorowych, różnych naklejek na 
arkuszu A5.

Całość zapakowana w kartonik z nadrukiem oraz 
wypełnieniem papierowym w wybranym kolorze. Do 
zestawu dołączony bilecik z uzgodnioną kreacją na 
papierze ozdobnym. Możliwość 
pozostawienia miejsca na wpisanie imienia pracownika. 
Konfekcjonowanie zestawów w cenie.

Kartonik z pełnym 
nadrukiem + folia mat lub 
błysk wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar  26,5x19,5x6 cm

Całość zapakowana w torbę 
materiałową z nadrukiem



Nazwa Rodzaj opakowania Opis Nakład Cena jednostkowa Total

50 80,98 zł 4 049,10 zł

100 63,31 zł 6 330,62 zł

250 54,89 zł 13 722,33 zł

500 52,51 zł 26 253,01 zł

50 118,03 zł 5 901,30 zł

100 96,52 zł 9 651,62 zł

250 90,89 zł 22 722,33 zł

500 68,54 zł 34 272,01 zł

50 77,53 zł 3 876,30 zł

100 64,57 zł 6 456,62 zł

250 54,98 zł 13 744,83 zł

500 51,17 zł 25 587,01 zł

50 70,22 zł 3 510,90 zł

100 57,82 zł 5 781,62 zł

250 51,70 zł 12 925,83 zł

500 48,91 zł 24 453,01 zł

Kartonik eko kraft  
brązowy lub biały bez zadruku + 
naklejka foliowa na 
pudełku 10x20cm + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.
Środek pudełka brązowy 
naturalny.

Pudełko wymiar 35x25x9 cm

Welcome Pack 03

Kubek ceramiczny z pełnym nadrukiem 
(poza uchem).
Zestaw kolorowych, różnych naklejek na 
arkuszu A5.
Długopis metalowy - logo grawerowane
Notes A5 - 148 x 210 mm, papier 
okładki: kreda mat 350g, kolorystyka okładki: kolor 
dwustronnie (4/4), papier środka: 
offset 80g, kolorystyka środka: kolor 
jednostronnie (4/0), ilość kart: 100, 
Metalowa spirala po długim/ lub krótkim 
boku, kolor spirali: czarny/ biały, 
srebrny lub złoty
Uszlachetnienia okładki: folia Soft Skin: przód
Całość zapakowana w kartonik z nadrukiem oraz 
wypełnieniem papierowym w wybranym kolorze. Do 
zestawu dołączony bilecik z uzgodnioną kreacją na 
papierze ozdobnym. Możliwość 
pozostawienia miejsca na wpisanie imienia pracownika. 
Konfekcjonowanie zestawów w cenie.

ALE SMAKI - welcome pack
Welcome Pack WP03
Ceny netto.

W ramach zamówienia oferujemy 
konfekcjonowanie zestawów 
składających się z wybranych poniższych gadżetów.
Podane ceny zestawów są orientacyjne - 
możliwość wyboru rodzaju oznakowania i materiałów 
wykonania, mające wpływ na cenę końcową.

Przedstawione gadżety to tylko 
propozycja! Mogą Państwo skorzystać z 
naszego ogólnego katalogu i wybrać produkty do 
wyceny:
http://alesmaki.online-gift-catalogue.com 

Kartonik eko 
brązowy lub biały z czarnym 
nadrukiem + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 30x23x9 cm

Kartonik z pełnym 
nadrukiem + folia mat lub 
błysk wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 30x23x9 cm

Całość zapakowana w torbę 
materiałową z nadrukiem



Nazwa Rodzaj opakowania Opis Nakład Cena jednostkowa Total

50 97,22 zł 4 860,90 zł

100 80,41 zł 8 040,62 zł

250 70,19 zł 17 548,23 zł

500 66,19 zł 33 093,01 zł

50 134,26 zł 6 713,10 zł

100 113,62 zł 11 361,62 zł

250 106,19 zł 26 548,23 zł

500 82,22 zł 41 112,01 zł

50 74,86 zł 3 743,10 zł

100 64,57 zł 6 456,62 zł

250 57,14 zł 14 285,73 zł

500 53,15 zł 26 577,01 zł

50 84,65 zł 4 232,70 zł

100 73,12 zł 7 311,62 zł

250 65,21 zł 16 301,73 zł

500 60,79 zł 30 393,01 zł

Kartonik eko kraft  
brązowy lub biały bez zadruku + 
naklejka foliowa na 
pudełku 10x20cm + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.
Środek pudełka brązowy 
naturalny.

Pudełko wymiar 35x25x9 cm

Kubek ceramiczny z pełnym nadrukiem 
(poza uchem).
Zestaw kolorowych, różnych naklejek na 
arkuszu A5.
Długopis metalowy - logo grawerowane
Notes A5 - 148 x 210 mm, papier 
okładki: kreda mat 350g, kolorystyka okładki: kolor 
dwustronnie (4/4), papier środka: 
offset 80g, kolorystyka środka: kolor 
jednostronnie (4/0), ilość kart: 100, 
Metalowa spirala po długim/ lub krótkim 
boku, kolor spirali: czarny/ biały, 
srebrny lub złoty
Uszlachetnienia okładki: folia Soft Skin: 
przódTorba ekologiczna bawełniania - nadruk 1 kolor.
Kostka rubika 3x3x3

Całość zapakowana w kartonik z nadrukiem oraz 
wypełnieniem papierowym w wybranym kolorze. Do 
zestawu dołączony bilecik z uzgodnioną kreacją na 
papierze ozdobnym. Możliwość 
pozostawienia miejsca na wpisanie imienia pracownika. 
Konfekcjonowanie zestawów w cenie.

Welcome Pack 04

ALE SMAKI - welcome pack
Welcome Pack WP04
Ceny netto.

W ramach zamówienia oferujemy 
konfekcjonowanie zestawów 
składających się z wybranych poniższych gadżetów.
Podane ceny zestawów są orientacyjne - 
możliwość wyboru rodzaju oznakowania i materiałów 
wykonania, mające wpływ na cenę końcową.

Przedstawione gadżety to tylko 
propozycja! Mogą Państwo skorzystać z 
naszego ogólnego katalogu i wybrać produkty do 
wyceny:
http://alesmaki.online-gift-catalogue.com 

Kartonik eko 
brązowy lub biały z czarnym 
nadrukiem + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 30x23x9 cm

Kartonik z pełnym 
nadrukiem + folia mat lub 
błysk wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 30x23x9 cm

Całość zapakowana w torbę 
materiałową z nadrukiem



Nazwa Rodzaj opakowania Opis Nakład Cena jednostkowa Total

50 74,81 zł 3 740,40 zł

100 58,97 zł 5 896,82 zł

250 48,47 zł 12 116,73 zł

500 45,23 zł 22 617,01 zł

50 98,26 zł 4 913,10 zł

100 74,57 zł 7 457,42 zł

250 66,29 zł 16 571,73 zł

500 63,20 zł 31 599,01 zł

50 56,86 zł 2 843,10 zł

100 46,57 zł 4 656,62 zł

250 39,14 zł 9 785,73 zł

500 36,05 zł 18 027,01 zł

50 66,65 zł 3 332,70 zł

100 55,12 zł 5 511,62 zł

250 47,21 zł 11 801,73 zł

500 43,69 zł 21 843,01 zł

Kartonik eko kraft  
brązowy lub biały bez zadruku + 
naklejka foliowa na 
pudełku 10x20cm + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.
Środek pudełka brązowy 
naturalny.

Pudełko wymiar 35x25x9 cm

Zestaw kolorowych, różnych naklejek na 
arkuszu A5.

Długopis metalowy - logo grawerowane

Notes A5 - 148 x 210 mm, papier 
okładki: kreda mat 350g, kolorystyka okładki: kolor 
dwustronnie (4/4), papier środka: 
offset 80g, kolorystyka środka: kolor 
jednostronnie (4/0), ilość kart: 100, 
Metalowa spirala po długim/ lub krótkim 
boku, kolor spirali: czarny/ biały, 
srebrny lub złoty
Uszlachetnienia okładki: folia Soft Skin: przód

Torba ekologiczna bawełniania - nadruk 
1 kolor.

Całość zapakowana w kartonik z nadrukiem oraz 
wypełnieniem papierowym w wybranym kolorze. Do 
zestawu dołączony bilecik z uzgodnioną kreacją na 
papierze ozdobnym. Możliwość 
pozostawienia miejsca na wpisanie imienia pracownika. 
Konfekcjonowanie zestawów w cenie.

Welcome Pack 05

ALE SMAKI - welcome pack
Welcome Pack WP05
Ceny netto.

W ramach zamówienia oferujemy 
konfekcjonowanie zestawów 
składających się z wybranych poniższych gadżetów.
Podane ceny zestawów są orientacyjne - 
możliwość wyboru rodzaju oznakowania i materiałów 
wykonania, mające wpływ na cenę końcową.

Przedstawione gadżety to tylko 
propozycja! Mogą Państwo skorzystać z 
naszego ogólnego katalogu i wybrać produkty do 
wyceny:
http://alesmaki.online-gift-catalogue.com 

Kartonik eko 
brązowy lub biały z czarnym 
nadrukiem + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar  26,5x19,5x6 
cm

Kartonik z pełnym 
nadrukiem + folia mat lub 
błysk wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 26,5x19,5x6 
cm

Całość zapakowana w torbę 
materiałową z nadrukiem



Nazwa Rodzaj opakowania Opis Nakład Cena jednostkowa Total

50 112,48 zł 5 624,10 zł

100 87,61 zł 8 760,62 zł

250 75,23 zł 18 808,23 zł

500 70,51 zł 35 253,01 zł

50 149,53 zł 7 476,30 zł

100 120,82 zł 12 081,62 zł

250 111,23 zł 27 808,23 zł

500 86,54 zł 43 272,01 zł

50 90,13 zł 4 506,30 zł

100 71,77 zł 7 176,62 zł

250 62,18 zł 15 545,73 zł

500 57,47 zł 28 737,01 zł

50 99,92 zł 4 995,90 zł

100 80,32 zł 8 031,62 zł

250 70,25 zł 17 561,73 zł

500 65,11 zł 32 553,01 zł

Kartonik eko kraft  
brązowy lub biały bez zadruku + 
naklejka foliowa na 
pudełku 10x20cm + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.
Środek pudełka brązowy 
naturalny.

Pudełko wymiar 35x25x9 cm

Welcome Pack 06

Kubek ceramiczny z pełnym nadrukiem (poza 
uchem).

Zestaw kolorowych, różnych naklejek na arkuszu 
A5.

Długopis metalowy - logo grawerowane

Notes A5 - 148 x 210 mm, papier 
okładki: kreda mat 350g, kolorystyka okładki: kolor dwustronnie (4/4), 
papier środka: offset 80g, kolorystyka środka: kolor jednostronnie 
(4/0), ilość kart: 100, Metalowa spirala po długim/ lub krótkim 
boku, kolor spirali: czarny/ biały, srebrny 
lub złoty
Uszlachetnienia okładki: folia Soft Skin: przód

Torba ekologiczna bawełniania - nadruk 1 kolor.
Smycz satynowa, barwiona, logo 1 kolor, 
karabińczyk.

Całość zapakowana w kartonik z nadrukiem oraz wypełnieniem 
papierowym w wybranym kolorze. Do zestawu 
dołączony bilecik z uzgodnioną kreacją na papierze ozdobnym. 
Możliwość pozostawienia miejsca na wpisanie imienia pracownika. 
Konfekcjonowanie zestawów w cenie.

ALE SMAKI - welcome pack
Welcome Pack WP06
Ceny netto.

W ramach zamówienia oferujemy 
konfekcjonowanie zestawów 
składających się z wybranych poniższych gadżetów.
Podane ceny zestawów są orientacyjne - 
możliwość wyboru rodzaju oznakowania i materiałów 
wykonania, mające wpływ na cenę końcową.

Przedstawione gadżety to tylko 
propozycja! Mogą Państwo skorzystać z 
naszego ogólnego katalogu i wybrać produkty do 
wyceny:
http://alesmaki.online-gift-catalogue.com 

Kartonik eko 
brązowy lub biały z czarnym 
nadrukiem + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 30x23x9 cm

Kartonik z pełnym 
nadrukiem + folia mat lub 
błysk wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 30x23x9 cm

Całość zapakowana w torbę 
materiałową z nadrukiem



Nazwa Rodzaj opakowania Opis Nakład Cena jednostkowa Total

50 95,60 zł 4 779,90 zł

100 77,81 zł 7 781,42 zł

250 66,90 zł 16 724,73 zł

500 63,13 zł 31 563,01 zł

50 132,64 zł 6 632,10 zł

100 111,02 zł 11 102,42 zł

250 102,90 zł 25 724,73 zł

500 79,16 zł 39 582,01 zł

50 73,24 zł 3 662,10 zł

100 61,97 zł 6 197,42 zł

250 53,85 zł 13 462,23 zł

500 50,09 zł 25 047,01 zł

50 83,03 zł 4 151,70 zł

100 70,52 zł 7 052,42 zł

250 61,91 zł 15 478,23 zł

500 57,73 zł 28 863,01 zł

Kartonik eko kraft  
brązowy lub biały bez zadruku + 
naklejka foliowa na 
pudełku 10x20cm + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.
Środek pudełka brązowy 
naturalny.

Pudełko wymiar 35x25x9 cm

Welcome Pack T01

Kubek ze stali nierdzewnej 
podwójne ścianki pastikowe wnętrze przykrywka 
Pojemność: 455 ml - logo 1 kolor (tampodruk).
Torba ekologiczna bawełniana - nadruk 
1 kolor.
Długopis metalowy - logo grawerowane

Notes A5 - 148 x 210 mm, papier 
okładki: kreda mat 350g, kolorystyka okładki: kolor 
dwustronnie (4/4), papier środka: 
offset 80g, kolorystyka środka: kolor 
jednostronnie (4/0), ilość kart: 100, 
Metalowa spirala po długim/ lub krótkim 
boku, kolor spirali: czarny/ biały, 
srebrny lub złoty
Uszlachetnienia okładki: folia Soft Skin: przód

Całość zapakowana w kartonik z nadrukiem oraz 
wypełnieniem papierowym w wybranym kolorze. Do 
zestawu dołączony bilecik z uzgodnioną kreacją na 
papierze ozdobnym. Możliwość 
pozostawienia miejsca na wpisanie imienia pracownika. 
Konfekcjonowanie zestawów w cenie.

ALE SMAKI - welcome pack
Welcome Pack T01
Ceny netto.

W ramach zamówienia oferujemy 
konfekcjonowanie zestawów 
składających się z wybranych poniższych gadżetów.
Podane ceny zestawów są orientacyjne - 
możliwość wyboru rodzaju oznakowania i materiałów 
wykonania, mające wpływ na cenę końcową.

Przedstawione gadżety to tylko 
propozycja! Mogą Państwo skorzystać z 
naszego ogólnego katalogu i wybrać produkty do 
wyceny:
http://alesmaki.online-gift-catalogue.com 

Kartonik eko 
brązowy lub biały z czarnym 
nadrukiem + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 30x23x9 cm

Kartonik z pełnym 
nadrukiem + folia mat lub 
błysk wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 30x23x9 cm

Całość zapakowana w torbę 
materiałową z nadrukiem



Nazwa Rodzaj opakowania Opis Nakład Cena jednostkowa Total

50 110,66 zł 5 533,20 zł

100 92,70 zł 9 270,02 zł

250 81,37 zł 20 342,73 zł

500 77,09 zł 38 547,01 zł

50 147,71 zł 7 385,40 zł

100 125,91 zł 12 591,02 zł

250 117,37 zł 29 342,73 zł

500 93,13 zł 46 566,01 zł

50 88,31 zł 4 415,40 zł

100 76,86 zł 7 686,02 zł

250 68,32 zł 17 080,23 zł

500 64,06 zł 32 031,01 zł

50 98,10 zł 4 905,00 zł

100 85,41 zł 8 541,02 zł

250 76,38 zł 19 096,23 zł

500 71,69 zł 35 847,01 zł

Kartonik eko kraft  
brązowy lub biały bez zadruku + 
naklejka foliowa na 
pudełku 10x20cm + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.
Środek pudełka brązowy 
naturalny.

Pudełko wymiar 35x25x9 cm

Welcome Pack T03

Podwójny kubek ze stali nierdzewnej z czarną pokrywką z 
PP Pojemność: 400 ml - Logo 1 kolor (grawer).

Torba ekologiczna bawełniana - nadruk 
1 kolor.
Długopis metalowy - logo grawerowane

Notes A5 - 148 x 210 mm, papier 
okładki: kreda mat 350g, kolorystyka okładki: kolor 
dwustronnie (4/4), papier środka: 
offset 80g, kolorystyka środka: kolor 
jednostronnie (4/0), ilość kart: 100, 
Metalowa spirala po długim/ lub krótkim 
boku, kolor spirali: czarny/ biały, 
srebrny lub złoty
Uszlachetnienia okładki: folia Soft Skin: przód

Całość zapakowana w kartonik z nadrukiem oraz 
wypełnieniem papierowym w wybranym kolorze. Do 
zestawu dołączony bilecik z uzgodnioną kreacją na 
papierze ozdobnym. Możliwość 
pozostawienia miejsca na wpisanie imienia pracownika. 
Konfekcjonowanie zestawów w cenie.

ALE SMAKI - welcome pack
Welcome Pack T03
Ceny netto.

W ramach zamówienia oferujemy 
konfekcjonowanie zestawów 
składających się z wybranych poniższych gadżetów.
Podane ceny zestawów są orientacyjne - 
możliwość wyboru rodzaju oznakowania i materiałów 
wykonania, mające wpływ na cenę końcową.

Przedstawione gadżety to tylko 
propozycja! Mogą Państwo skorzystać z 
naszego ogólnego katalogu i wybrać produkty do 
wyceny:
http://alesmaki.online-gift-catalogue.com 

Kartonik eko 
brązowy lub biały z czarnym 
nadrukiem + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 30x23x9 cm

Kartonik z pełnym 
nadrukiem + folia mat lub 
błysk wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 30x23x9 cm

Całość zapakowana w torbę 
materiałową z nadrukiem



Nazwa Rodzaj opakowania Opis Nakład Cena jednostkowa Total

50 93,44 zł 4 671,90 zł

100 76,45 zł 7 644,62 zł

250 65,20 zł 16 299,93 zł

500 61,40 zł 30 699,01 zł

50 130,48 zł 6 524,10 zł

100 109,66 zł 10 965,62 zł

250 101,20 zł 25 299,93 zł

500 77,44 zł 38 718,01 zł

50 71,08 zł 3 554,10 zł

100 60,61 zł 6 060,62 zł

250 52,15 zł 13 037,43 zł

500 48,37 zł 24 183,01 zł

50 80,87 zł 4 043,70 zł

100 69,16 zł 6 915,62 zł

250 60,21 zł 15 053,43 zł

500 56,00 zł 27 999,01 zł

Kartonik eko kraft  
brązowy lub biały bez zadruku + 
naklejka foliowa na 
pudełku 10x20cm + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.
Środek pudełka brązowy 
naturalny.

Pudełko wymiar 35x25x9 cm

Welcome Pack B01

Szklana butelka 500ml z pokrowcem z neoprenu.

Torba ekologiczna bawełniana - nadruk 
1 kolor.

Długopis metalowy - logo grawerowane

Notes A5 - 148 x 210 mm, papier 
okładki: kreda mat 350g, kolorystyka okładki: kolor 
dwustronnie (4/4), papier środka: 
offset 80g, kolorystyka środka: kolor 
jednostronnie (4/0), ilość kart: 100, 
Metalowa spirala po długim/ lub krótkim 
boku, kolor spirali: czarny/ biały, 
srebrny lub złoty
Uszlachetnienia okładki: folia Soft Skin: przód

Całość zapakowana w kartonik z nadrukiem oraz 
wypełnieniem papierowym w wybranym kolorze. Do 
zestawu dołączony bilecik z uzgodnioną kreacją na 
papierze ozdobnym. Możliwość 
pozostawienia miejsca na wpisanie imienia pracownika. 

Konfekcjonowanie zestawów w cenie.

ALE SMAKI - welcome pack
Welcome Pack B01
Ceny netto.

W ramach zamówienia oferujemy 
konfekcjonowanie zestawów 
składających się z wybranych poniższych gadżetów.
Podane ceny zestawów są orientacyjne - 
możliwość wyboru rodzaju oznakowania i materiałów 
wykonania, mające wpływ na cenę końcową.

Przedstawione gadżety to tylko 
propozycja! Mogą Państwo skorzystać z 
naszego ogólnego katalogu i wybrać produkty do 
wyceny:
http://alesmaki.online-gift-catalogue.com 

Kartonik eko 
brązowy lub biały z czarnym 
nadrukiem + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 30x23x9 cm

Kartonik z pełnym 
nadrukiem + folia mat lub 
błysk wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 30x23x9 cm

Całość zapakowana w torbę 
materiałową z nadrukiem



Nazwa Rodzaj opakowania Opis Nakład Cena jednostkowa Total

50 141,39 zł 7 069,50 zł

100 115,60 zł 11 559,62 zł

250 101,16 zł 25 290,93 zł

500 94,27 zł 47 133,01 zł

50 178,43 zł 8 921,70 zł

100 148,81 zł 14 880,62 zł

250 137,16 zł 34 290,93 zł

500 110,30 zł 55 152,01 zł

50 119,03 zł 5 951,70 zł

100 99,76 zł 9 975,62 zł

250 88,11 zł 22 028,43 zł

500 81,23 zł 40 617,01 zł

50 128,83 zł 6 441,30 zł

100 108,31 zł 10 830,62 zł

250 96,18 zł 24 044,43 zł

500 88,87 zł 44 433,01 zł

Kartonik eko kraft  
brązowy lub biały bez zadruku + 
naklejka foliowa na 
pudełku 10x20cm + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.
Środek pudełka brązowy 
naturalny.

Pudełko wymiar 35x25x9 cm

Welcome Pack B01 - Dafi

Butelka filtrująca Dafi 0,5l z nadrukiem logo w 1 
kolorze lub naklejką przezroczystą z 
kolorowym logo.

Torba ekologiczna bawełniana - nadruk 
1 kolor.

Długopis metalowy - logo grawerowane

Notes A5 - 148 x 210 mm, papier 
okładki: kreda mat 350g, kolorystyka okładki: kolor 
dwustronnie (4/4), papier środka: 
offset 80g, kolorystyka środka: kolor 
jednostronnie (4/0), ilość kart: 100, 
Metalowa spirala po długim/ lub krótkim 
boku, kolor spirali: czarny/ biały, 
srebrny lub złoty
Uszlachetnienia okładki: folia Soft Skin: przód

Całość zapakowana w kartonik z nadrukiem oraz 
wypełnieniem papierowym w wybranym kolorze. Do 
zestawu dołączony bilecik z uzgodnioną kreacją na 
papierze ozdobnym. Możliwość 
pozostawienia miejsca na wpisanie imienia pracownika. 

Konfekcjonowanie zestawów w cenie.

Mozliwość przygotowania zestawu z workiem zamiast 
torby.

ALE SMAKI - welcome pack
Welcome Pack B01 - Dafi
Ceny netto.

W ramach zamówienia oferujemy 
konfekcjonowanie zestawów 
składających się z wybranych poniższych gadżetów.
Podane ceny zestawów są orientacyjne - 
możliwość wyboru rodzaju oznakowania i materiałów 
wykonania, mające wpływ na cenę końcową.

Przedstawione gadżety to tylko 
propozycja! Mogą Państwo skorzystać z 
naszego ogólnego katalogu i wybrać produkty do 
wyceny:
http://alesmaki.online-gift-catalogue.com 

Kartonik eko 
brązowy lub biały z czarnym 
nadrukiem + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 30x23x9 cm

Kartonik z pełnym 
nadrukiem + folia mat lub 
błysk wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 30x23x9 cm

Całość zapakowana w torbę 
materiałową z nadrukiem



Nazwa Rodzaj opakowania Opis Nakład Cena jednostkowa Total

50 102,91 zł 5 145,30 zł

100 83,99 zł 8 398,82 zł

250 71,66 zł 17 915,43 zł

500 67,86 zł 33 930,01 zł

50 139,95 zł 6 997,50 zł

100 117,20 zł 11 719,82 zł

250 107,66 zł 26 915,43 zł

500 83,90 zł 41 949,01 zł

50 80,55 zł 4 027,50 zł

100 68,15 zł 6 814,82 zł

250 58,61 zł 14 652,93 zł

500 54,83 zł 27 414,01 zł

50 90,34 zł 4 517,10 zł

100 76,70 zł 7 669,82 zł

250 66,68 zł 16 668,93 zł

500 62,46 zł 31 230,01 zł

Kartonik eko kraft  
brązowy lub biały bez zadruku + 
naklejka foliowa na 
pudełku 10x20cm + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.
Środek pudełka brązowy 
naturalny.

Pudełko wymiar 35x25x9 cm

Welcome Pack B03

Butelka szklana o pojemności 520 ml 
to przyjazna środowisku alternatywa dla 
plastikowych butelek. Wykonana jest ze 
szkła, dzięki czemu jest nie tylko ekologiczna, ale także nie 
zmienia smaku napojów. Silikonowy pasek 
w różnych kolorach ułatwia trzymanie, zapobiega 
poparzeniom oraz wyślizgnięciu się butelki 
z ręki, a także stanowi element wyróżniający butelkę od 
innych. Logo grawerowane na szkle.

Torba ekologiczna bawełniana - nadruk 
1 kolor.

Długopis metalowy - logo grawerowane

Notes A5 - 148 x 210 mm, papier 
okładki: kreda mat 350g, kolorystyka okładki: kolor 
dwustronnie (4/4), papier środka: 
offset 80g, kolorystyka środka: kolor 
jednostronnie (4/0), ilość kart: 100, 
Metalowa spirala po długim/ lub krótkim 
boku, kolor spirali: czarny/ biały, 
srebrny lub złoty
Uszlachetnienia okładki: folia Soft Skin: przód

Całość zapakowana w kartonik z nadrukiem oraz 
wypełnieniem papierowym w wybranym kolorze. Do 
zestawu dołączony bilecik z uzgodnioną kreacją na 
papierze ozdobnym. Możliwość 
pozostawienia miejsca na wpisanie imienia pracownika. 

Konfekcjonowanie zestawów w cenie.

ALE SMAKI - welcome pack
Welcome Pack B03
Ceny netto.

W ramach zamówienia oferujemy 
konfekcjonowanie zestawów 
składających się z wybranych poniższych gadżetów.
Podane ceny zestawów są orientacyjne - 
możliwość wyboru rodzaju oznakowania i materiałów 
wykonania, mające wpływ na cenę końcową.

Przedstawione gadżety to tylko 
propozycja! Mogą Państwo skorzystać z 
naszego ogólnego katalogu i wybrać produkty do 
wyceny:
http://alesmaki.online-gift-catalogue.com 

Kartonik eko 
brązowy lub biały z czarnym 
nadrukiem + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 30x23x9 cm

Kartonik z pełnym 
nadrukiem + folia mat lub 
błysk wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 30x23x9 cm

Całość zapakowana w torbę 
materiałową z nadrukiem



Nazwa Rodzaj opakowania Opis Nakład Cena jednostkowa Total

50 118,19 zł 5 909,40 zł

100 100,85 zł 10 085,42 zł

250 88,96 zł 22 239,93 zł

500 84,35 zł 42 174,01 zł

50 155,23 zł 7 761,60 zł

100 134,06 zł 13 406,42 zł

250 124,96 zł 31 239,93 zł

500 100,39 zł 50 193,01 zł

50 95,83 zł 4 791,60 zł

100 85,01 zł 8 501,42 zł

250 75,91 zł 18 977,43 zł

500 71,32 zł 35 658,01 zł

50 105,62 zł 5 281,20 zł

100 93,56 zł 9 356,42 zł

250 83,97 zł 20 993,43 zł

500 78,95 zł 39 474,01 zł

Kartonik eko kraft  
brązowy lub biały bez zadruku + 
naklejka foliowa na 
pudełku 10x20cm + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.
Środek pudełka brązowy 
naturalny.

Pudełko wymiar 35x25x9 cm

Butelka sportowa 650 ml z pojemnikiem na 
lód lub owoce, nie zawiera BPA. Logo nadruk 1 kolor.

Torba ekologiczna bawełniana - nadruk 
1 kolor.

Długopis metalowy - logo grawerowane

Notes A5 - 148 x 210 mm, papier 
okładki: kreda mat 350g, kolorystyka okładki: kolor 
dwustronnie (4/4), papier środka: 
offset 80g, kolorystyka środka: kolor 
jednostronnie (4/0), ilość kart: 100, 
Metalowa spirala po długim/ lub krótkim 
boku, kolor spirali: czarny/ biały, 
srebrny lub złoty
Uszlachetnienia okładki: folia Soft Skin: przód

Całość zapakowana w kartonik z nadrukiem oraz 
wypełnieniem papierowym w wybranym kolorze. Do 
zestawu dołączony bilecik z uzgodnioną kreacją na 
papierze ozdobnym. Możliwość 
pozostawienia miejsca na wpisanie imienia pracownika. 

Konfekcjonowanie zestawów w cenie.

Welcome Pack B05

ALE SMAKI - welcome pack
Welcome Pack B05
Ceny netto.

W ramach zamówienia oferujemy 
konfekcjonowanie zestawów 
składających się z wybranych poniższych gadżetów.
Podane ceny zestawów są orientacyjne - 
możliwość wyboru rodzaju oznakowania i materiałów 
wykonania, mające wpływ na cenę końcową.

Przedstawione gadżety to tylko 
propozycja! Mogą Państwo skorzystać z 
naszego ogólnego katalogu i wybrać produkty do 
wyceny:
http://alesmaki.online-gift-catalogue.com 

Kartonik eko 
brązowy lub biały z czarnym 
nadrukiem + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 30x23x9 cm

Kartonik z pełnym 
nadrukiem + folia mat lub 
błysk wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 30x23x9 cm

Całość zapakowana w torbę 
materiałową z nadrukiem



Nazwa Rodzaj opakowania Opis Nakład Cena jednostkowa Total

50 224,39 zł 11 219,40 zł

100 202,49 zł 20 249,22 zł

250 184,63 zł 46 157,05 zł

500 176,04 zł 88 021,81 zł

50 261,43 zł 13 071,60 zł

100 235,70 zł 23 570,22 zł

250 220,63 zł 55 157,05 zł

500 192,08 zł 96 040,81 zł

50 202,03 zł 10 101,60 zł

100 186,65 zł 18 665,22 zł

250 171,58 zł 42 894,55 zł

500 163,01 zł 81 505,81 zł

50 211,82 zł 10 591,20 zł

100 195,20 zł 19 520,22 zł

250 179,64 zł 44 910,55 zł

500 170,64 zł 85 321,81 zł

Kartonik eko kraft  
brązowy lub biały bez zadruku + 
naklejka foliowa na 
pudełku 10x20cm + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.
Środek pudełka brązowy 
naturalny.

Pudełko wymiar 35x25x9 cm

Welcome Pack P01

Szklana butelka 500ml z pokrowcem z neoprenu.

Torba ekologiczna bawełniana - nadruk 
1 kolor.

Długopis metalowy - logo grawerowane

Notes A5, spiralowy/ klejony/ zszywany, 100 kartek.
Okładka notesu: papier 300g mat lub błysk, 4+4, folia soft
Środek notesu: papier 80g, 4+0

Środek do czyszczenia ekranu ze ściereczką z mikrofibry 
Pojemność 17 ml. Logo 1 kolor.

Wąski, lekki, aluminiowy power bank z litowo-polimerowym 
akumulatorem klasy A o 
pojemności 4000 mAh. Kontrolka LED świeci się 
podczas ładowania i pokazuje stan naładowania power 
banku. Moc pobierana 5 V/1 A, moc 
wyjściowa 5 V/1 A. W zestawie z kablem USB. Logo 1 kolor.

Kaczuszka antystres - logo 1 kolor.

Kolorowe skarpetki w oryginalne wzory od polskiego producenta 
(możliwość wyboru wzoru). 

Całość zapakowana w kartonik z nadrukiem oraz 
wypełnieniem papierowym w wybranym kolorze. Do 
zestawu dołączony bilecik z uzgodnioną kreacją na 
papierze ozdobnym. Możliwość 
pozostawienia miejsca na wpisanie imienia pracownika. 

Konfekcjonowanie zestawów w cenie.

ALE SMAKI - welcome pack
Welcome Pack P01
Ceny netto.

W ramach zamówienia oferujemy 
konfekcjonowanie zestawów 
składających się z wybranych poniższych gadżetów.
Podane ceny zestawów są orientacyjne - 
możliwość wyboru rodzaju oznakowania i materiałów 
wykonania, mające wpływ na cenę końcową.

Przedstawione gadżety to tylko 
propozycja! Mogą Państwo skorzystać z 
naszego ogólnego katalogu i wybrać produkty do 
wyceny:
http://alesmaki.online-gift-catalogue.com 

Kartonik eko 
brązowy lub biały z czarnym 
nadrukiem + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 35x20x10 
cm

Kartonik z pełnym 
nadrukiem + folia mat lub 
błysk wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 35x20x10 
cm

Całość zapakowana w torbę 
materiałową z nadrukiem



Nazwa Rodzaj opakowania Opis Nakład Cena jednostkowa Total

50 147,76 zł 7 388,10 zł

100 127,41 zł 12 741,42 zł

250 112,02 zł 28 004,05 zł

500 105,18 zł 52 588,81 zł

50 184,81 zł 9 240,30 zł

100 160,62 zł 16 062,42 zł

250 148,02 zł 37 004,05 zł

500 121,22 zł 60 607,81 zł

50 125,41 zł 6 270,30 zł

100 111,57 zł 11 157,42 zł

250 98,97 zł 24 741,55 zł

500 92,15 zł 46 072,81 zł

50 135,20 zł 6 759,90 zł

100 120,12 zł 12 012,42 zł

250 107,03 zł 26 757,55 zł

500 99,78 zł 49 888,81 zł

Kartonik eko kraft  
brązowy lub biały bez zadruku + 
naklejka foliowa na 
pudełku 10x20cm + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.
Środek pudełka brązowy 
naturalny.

Pudełko wymiar 35x25x9 cm

Welcome Pack P02

Szklana butelka 500ml z pokrowcem z neoprenu.

Torba ekologiczna bawełniana - nadruk 
1 kolor.

Długopis metalowy - logo grawerowane

Notes A5, spiralowy/ klejony/ zszywany, 100 kartek.
Okładka notesu: papier 300g mat lub błysk, 4+4, folia soft
Środek notesu: papier 80g, 4+0

Maseczka wielokrotnego użytku, 
dwuwarstwowa, wykonana z 
bawełny o gramaturze 320 g/m2 (160 g/m2 warstwa), 
posiada miejsce na filtr, maska pozwala na ograniczenie 
dotykania twarzy oraz nosa i zmniejsza rozprzestrzenianie 
się śliny drogą kropelkową, wygodne regulowane paski na 
uszy, temperatura prania do 90 stopni. Logo 1 kolor.

Środek do czyszczenia ekranu ze ściereczką z mikrofibry 
Pojemność 17 ml. Logo 1 kolor.

Całość zapakowana w kartonik z nadrukiem oraz 
wypełnieniem papierowym w wybranym kolorze. Do 
zestawu dołączony bilecik z uzgodnioną kreacją na 
papierze ozdobnym. Możliwość 
pozostawienia miejsca na wpisanie imienia pracownika. 

Konfekcjonowanie zestawów w cenie.

ALE SMAKI - welcome pack
Welcome Pack P02
Ceny netto.

W ramach zamówienia oferujemy 
konfekcjonowanie zestawów 
składających się z wybranych poniższych gadżetów.
Podane ceny zestawów są orientacyjne - 
możliwość wyboru rodzaju oznakowania i materiałów 
wykonania, mające wpływ na cenę końcową.

Przedstawione gadżety to tylko 
propozycja! Mogą Państwo skorzystać z 
naszego ogólnego katalogu i wybrać produkty do 
wyceny:
http://alesmaki.online-gift-catalogue.com 

Kartonik eko 
brązowy lub biały z czarnym 
nadrukiem + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 35x20x10 
cm

Kartonik z pełnym 
nadrukiem + folia mat lub 
błysk wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 35x20x10 
cm

Całość zapakowana w torbę 
materiałową z nadrukiem



Nazwa Rodzaj opakowania Opis Nakład Cena jednostkowa Total

50 173,74 zł 8 686,80 zł

100 153,10 zł 15 310,02 zł

250 137,23 zł 34 308,55 zł

500 129,73 zł 64 864,81 zł

50 210,78 zł 10 539,00 zł

100 186,31 zł 18 631,02 zł

250 173,23 zł 43 308,55 zł

500 145,77 zł 72 883,81 zł

50 151,38 zł 7 569,00 zł

100 137,26 zł 13 726,02 zł

250 124,18 zł 31 046,05 zł

500 116,70 zł 58 348,81 zł

50 161,17 zł 8 058,60 zł

100 145,81 zł 14 581,02 zł

250 132,25 zł 33 062,05 zł

500 124,33 zł 62 164,81 zł

Kartonik eko kraft  
brązowy lub biały bez zadruku + 
naklejka foliowa na 
pudełku 10x20cm + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.
Środek pudełka brązowy 
naturalny.

Pudełko wymiar 35x25x9 cm

Welcome Pack P03

Kubek podróżny ze stali nierdzewnej z podwójnymi 
ściankami z czarną pokrywką z PP Pojemność: 400 ml. Logo 1 
strona, 1 kolor.

Torba ekologiczna bawełniana - nadruk 
1 kolor.

Długopis metalowy - logo grawerowane

Notes A5, spiralowy/ klejony/ zszywany, 100 kartek.
Okładka notesu: papier 300g mat lub błysk, 4+4, folia soft
Środek notesu: papier 80g, 4+0

Maseczka wielokrotnego użytku, 
dwuwarstwowa, wykonana z 
bawełny o gramaturze 320 g/m2 (160 g/m2 warstwa), 
posiada miejsce na filtr, maska pozwala na ograniczenie 
dotykania twarzy oraz nosa i zmniejsza rozprzestrzenianie 
się śliny drogą kropelkową, wygodne regulowane paski na 
uszy, temperatura prania do 90 stopni. Logo 1 kolor.

Środek do czyszczenia ekranu ze ściereczką z mikrofibry 
Pojemność 17 ml. Logo 1 kolor.

Kostka decyzyjna antystres posiada nadruk w 
języku angielskim na 5 ściankach, jedna ścianka jest wolna od 
napisów abyśmy mogli nadrukować na niej Twoje logo. 

Całość zapakowana w kartonik z nadrukiem oraz 
wypełnieniem papierowym w wybranym kolorze. Do 
zestawu dołączony bilecik z uzgodnioną kreacją na 
papierze ozdobnym. Możliwość 
pozostawienia miejsca na wpisanie imienia pracownika. 

Konfekcjonowanie zestawów w cenie.

ALE SMAKI - welcome pack
Welcome Pack P03
Ceny netto.

W ramach zamówienia oferujemy 
konfekcjonowanie zestawów 
składających się z wybranych poniższych gadżetów.
Podane ceny zestawów są orientacyjne - 
możliwość wyboru rodzaju oznakowania i materiałów 
wykonania, mające wpływ na cenę końcową.

Przedstawione gadżety to tylko 
propozycja! Mogą Państwo skorzystać z 
naszego ogólnego katalogu i wybrać produkty do 
wyceny:
http://alesmaki.online-gift-catalogue.com 

Kartonik eko 
brązowy lub biały z czarnym 
nadrukiem + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 35x20x10 
cm

Kartonik z pełnym 
nadrukiem + folia mat lub 
błysk wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 35x20x10 
cm

Całość zapakowana w torbę 
materiałową z nadrukiem



Nazwa Rodzaj opakowania Opis Nakład Cena jednostkowa Total

50 105,07 zł 5 253,30 zł

100 82,50 zł 8 249,52 zł

250 71,61 zł 17 902,45 zł

500 67,00 zł 33 500,71 zł

50 142,11 zł 7 105,50 zł

100 115,71 zł 11 570,52 zł

250 107,61 zł 26 902,45 zł

500 83,04 zł 41 519,71 zł

50 82,71 zł 4 135,50 zł

100 66,66 zł 6 665,52 zł

250 58,56 zł 14 639,95 zł

500 53,97 zł 26 984,71 zł

50 82,71 zł 4 135,50 zł

100 66,66 zł 6 665,52 zł

250 58,56 zł 14 639,95 zł

500 53,97 zł 26 984,71 zł

Kartonik eko kraft  
brązowy lub biały bez zadruku + 
naklejka foliowa na 
pudełku 10x20cm + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.
Środek pudełka brązowy 
naturalny.

Pudełko wymiar 35x25x9 cm

Welcome Pack P04

Szklana butelka 500ml z pokrowcem z neoprenu.

Torba ekologiczna bawełniana - nadruk 
1 kolor.

Długopis metalowy - logo grawerowane

Notes A5, spiralowy/ klejony/ zszywany, 100 kartek.
Okładka notesu: papier 300g mat lub błysk, 4+4, folia soft
Środek notesu: papier 80g, 4+0

Smycz sublimacyjna barwiona dwustronnie pod dowolny kolor, 
daje możliwość stworzenia niepowtarzalnego gadżetu 
reklamowego w bardzo dobrej cenie. 20mm

Całość zapakowana w kartonik z nadrukiem oraz 
wypełnieniem papierowym w wybranym kolorze. Do 
zestawu dołączony bilecik z uzgodnioną kreacją na 
papierze ozdobnym. Możliwość 
pozostawienia miejsca na wpisanie imienia pracownika. 

Konfekcjonowanie zestawów w cenie.

ALE SMAKI - welcome pack
Welcome Pack P04
Ceny netto.

W ramach zamówienia oferujemy 
konfekcjonowanie zestawów 
składających się z wybranych poniższych gadżetów.
Podane ceny zestawów są orientacyjne - 
możliwość wyboru rodzaju oznakowania i materiałów 
wykonania, mające wpływ na cenę końcową.

Przedstawione gadżety to tylko 
propozycja! Mogą Państwo skorzystać z 
naszego ogólnego katalogu i wybrać produkty do 
wyceny:
http://alesmaki.online-gift-catalogue.com 

Kartonik eko 
brązowy lub biały z czarnym 
nadrukiem + 
wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 35x20x10 
cm

Kartonik z pełnym 
nadrukiem + folia mat lub 
błysk wypełnienie papierowe w 
wybranym kolorze.

Pudełko wymiar 35x20x10 
cm

Całość zapakowana w torbę 
materiałową z nadrukiem


