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Święta to idealny moment, aby sprawić, by współpracujące z nami osoby poczuły się docenione. 
Wystarczy jedno słowo lub prosty gest. Marka Wawel na czas Bożego Narodzenia przygotowała specjal-
ną ofertę świątecznych podarunków dla partnerów biznesowych i pracowników. To najlepszy sposób na 

pokazanie, że wśród świątecznego zgiełku najważniejszy jest drugi człowiek. 

Przedstawiamy Państwu szeroki wachlarz spersonalizowanych produktów w specjalnych, świątecznych opakowaniach, które 

jeszcze bardziej osłodzą ten najprzyjemniejszy czas w roku.

Dla miłośników klasyki, marka Wawel przygotowała tradycyjne słodkości. Jednym z nich są czekoladki Malaga czy Kasztanki, 

opakowane w przepiękną skrzynię. Na opakowaniu można zamieścić logo swojej firmy oraz bożonarodzeniowe życzenia.

Fanów innowacyjnych rozwiązań z pewnością zachwyci Wawel Naturalny Deluxe, do którego zmieści się aż 2,5 kg cukierków. Do 

każdego z opakowań można dołączyć kartkę, bilecik lub naklejkę – z logo firmy oraz życzeniami.

To tylko dwa przykłady świątecznych propozycji od Wawel. Nasza oferta jest spersonalizowana – to Państwo wybierają zarówno 

słodycze, jak i elementy, które chcą dołączyć do opakowań. W katalogu, który trzymają Państwo w rękach, znajdują się unikalne 

propozycje prezentów, które z pewnością każdemu sprawią radość.

Dobrych Świąt Bożego Narodzenia życzy
Wawel!

Słodkie Swieta z Wawel!
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Skontaktuj się z nami

Mini przewodnik,
który pomoże stworzyć 

spersonalizowany
podarunek:

Napisz lub zadzwoń 
– nasz Dział Obsługi Klienta

pomoże w doborze idealnego
podarunku.

Wybierz piękne
opakowanie

Wybierz jedno z naszych wyjątkowych
opakowań – Skrzynia Classic,
Kufer Premium, Pudełko Eco

– wszystkie w świątecznej kolorystyce.

Wypełnij słodką
zawartością i gotowe!

Dobierz personalizowane
dodatki

Możesz liczyć
na naszą pomoc!

Przygotowaliśmy wiele możliwości personali-
zacji podarunku.  Nadrukowanie logo firmy, 
bilecik, kartka z życzeniami – to tylko kilka                   
z pomysłów na uatrakcyjnienie zestawu.

Klasyczne Kasztanki, owocowa Mieszanka 
Krakowska czy idealna

Krówka z Wawelu? Możliwości jest wiele!

Dział Obsługi Klienta jest do dyspozycji na 
każdym etapie świątecznego zamówienia – 
sprawimy, że święta będą niezapomniane 

i… słodkie!
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PERSONALIZACJA:

BANDEROLA NA SKRZYNIĘ

Elegancki element dekoracyjny,
do każdego rodzaju skrzyń, 
na którym można zamieścić
okrągłe lub prostokątne logo.

NAKŁADKA NA BOMBONIERKĘ

Biała nakładka z zielonymi elementami oraz
złotymi wytłoczeniami naniesionymi metodą
hot stampingu. Zaprojektowana specjalnie pod 
bombonierki Tiki-Taki, Malaga lub Kasztanki. 
Możliwość umieszczenia swojego logo oraz
życzeń.

OBWOLUTA NA OPAKOWANIE ECO

Nakładki na każdy wymiar opakowań ECO,
możliwość nadrukowania na nich własnego

logo oraz życzeń (ilość znaków zależy
od wielkości opakowania).

NAKLEJKA

Prosty sposób na udekorowanie
opakowania – naklejki o wymiarach:

5 cm lub 10 cm dostępne są w dwóch
kształtach – kwadratowym i okrągłym.

Na każdej naklejce można zamieścić
logo firmy oraz personalizowane

życzenia.

BILECIK

Uroczy dodatek, który nada prezentowi
lekkości – na bileciku można zamieścić
logo firmy oraz wydrukować życzenia.

KARTKA

Najbardziej klasyczne uzupełnienie każdego
prezentu – można na niej umieścić odręczny

podpis, który jeszcze bardziej podkreśli osobisty
charakter słodkości. Kartkę o wymiarach:

15 cm x 15 cm można wydrukować z własnym
logo oraz życzeniami.

Marka Wawel przygotowała kilka propozycji elementów
do personalizacji, które sprawią, że każdy upominek będzie 
idealnie dopasowany i podkreślą, że jest wręczony od serca.

PRZYKŁADOWE ŻYCZENIA, OK. 40 ZNAKÓW:
 • „Słodkich Świąt w rodzinnym gronie!”
 • „Na osłodzenie przedświątecznych przygotowań!”
 • „Rodzinnych i słodkich Świąt!”

Cena każdego zestawu jest ustalana indywidualnie – zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta.
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Skrzynie Classic

Skrzynia Classic Mała

Tradycyjna forma pakowania pralin - 
w wersji małej. Posiada obwolutę, na 

której można zamieścić logo firmy 
(okrągłe lub kwadratowe). W środku 

znajdują się: Malaga, Tiki-Taki lub 
Kasztanki.

Skrzynia Classic Duża

Tradycyjna forma pakowania pralin - w wersji dużej. Posiada obwo-
lutę, na której można zamieścić logo firmy (okrągłe lub kwadratowe). 

W środku znajdują się: Malaga, Tiki-Taki lub Kasztanki.

Skrzynia Classic Średnia

Tradycyjna forma pakowania pralin - w wersji średniej. Posiada 
obwolutę, na której można zamieścić logo firmy (okrągłe lub 
kwadratowe). W środku znajdują się: Malaga, Tiki-Taki lub Kasztanki.

Cena każdego zestawu jest ustalana indywidualnie – zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta.

ZAWARTOŚĆ

ILOŚĆ PRALIN

350 gr

18

ZAWARTOŚĆ

ILOŚĆ PRALIN

500 gr

26

ZAWARTOŚĆ

ILOŚĆ PRALIN

900 gr

47
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Świąteczny Kufer Bordowy Premium

Piękne opakowanie w bordowej wersji Premium, na którym
delikatnie migoczą wytłaczane metodą hot-stampingu
złote elementy. Możliwość umieszczenia logo firmy oraz
personalizowanych życzeń – do 40 znaków.

ZAWARTOŚĆ: 400g

Świąteczny Kufer Szary

Kuferek z uszami, do którego można spakowa
dowolne słodkości z oferty „Wolność Wyboru”.
Na kufrze jest możliwość  umieszczenia logo firmy
lub personalizowanych życzeń – do 40 znaków.

ZAWARTOŚĆ: 400g

Świąteczny Kufer Złoty

Elegancki kufer w nowoczesnym wydaniu, w kolorze
biało-złotym. Do środka można spakować dowolne
słodycze z oferty „Wolność Wyboru”. Na kufrze można
umieścić logo firmy oraz personalizowane życzenia
– do 40 znaków.

ZAWARTOŚĆ: 400g

Świąteczne Kufry

Cena każdego zestawu jest ustalana indywidualnie – zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta.
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Świąteczna
personalizacja

Kartka z życzeniami
Klasyczny dodatek prezentowy o wymiarach
15 cm x 15 cm. Możliwość umieszczenia na
kartce logo firmy, życzeń (do 40 znaków)
oraz odręcznego podpisu.

Obwoluta na opakowanie EKO
Piękny dodatek do każdego rodzaju opakowań
Wawel EKO, możliwość nadrukowania własnego 
logo oraz personalizowania życzeń (do 40 znaków).

Bilecik
Delikatny dodatek, który nada prezentowi
lekkości – na bileciku można zamieścić
logo firmy oraz wydrukować życzenia (do
40 znaków).

Naklejka kwadratowa
Dekoracyjne naklejki kwadratowe. Na każdej 
naklejce można zamieścić logo firmy oraz
personalizowane życzenia (do 40 znaków).
Do wyboru mała (5cm) lub duża (10cm).

Naklejka okrągła
Dekoracyjne naklejki okrągłe. Na każdej 
naklejce można zamieścić logo firmy oraz
personalizowane życzenia (do 40 znaków). 
Do wyboru mała (5cm) lub duża (10cm).

Bombonierka Świąteczna

Bombonierka z dedykowaną 
nakładką z nadrukiem w formie 

hot-stampingu. Na nakładce można 
zamieścić własne logo oraz wpisać 

życzenia (do 40 znaków). Do wyboru 
praliny o smaku: Malaga, Tiki-Taki, 

Kasztanki.

Cena każdego zestawu jest ustalana indywidualnie – zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta.
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Wawel Eko
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Wawel Eko Premium

Wawel Eko Deluxe

Wawel Eko Box

Ekologiczne opakowanie w formie sześcianu, zawierające 
wybrane przez Państwa produkty Wawel lub aż do 2,5 kg  

cukierków. Do pudełka można dodać dedykowaną 
obwolutę  z możliwością wydrukowania na niej życzeń
lub logo, dodać świąteczną kartkę, bilecik lub naklejkę. 

Zachęcamy do łączenia akcesoriów, aby podkreślić 
bożonarodzeniowy  charakter podarunku.

WYMIARY: 242 x 210 x 150 mm

Ekologiczne opakowanie w formie prostopadłościanu, zawierające 
wybrane przez Państwa produkty Wawel. Do pudełka można dodać 

dedykowaną obwolutę z możliwością wydrukowania na niej
życzeń lub logo, dodać świąteczną kartkę, bilecik lub naklejkę. 

Zachęcamy do łączenia akcesoriów, aby podkreślić bożonarodze-
niowy charakter podarunku.

WYMIARY: 250 x 178 x 100 mm

Ekologiczne opakowanie w formie prostopadłościanu, zawierające wybrane  
przez Państwa produkty Wawel. Do pudełka można dodać dedykowaną 
obwolutę z możliwością wydrukowania na niej życzeń lub logo, dodać 
świąteczną kartkę, bilecik lub naklejkę. Zachęcamy do łączenia akcesoriów, 
aby podkreślić bożonarodzeniowy charakter podarunku.

WYMIARY: 295 x 170 x 102 mm

Cena każdego zestawu jest ustalana indywidualnie – zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta.
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Dziękujemy za zainteresowanie
naszymi produktami.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel. 12 25 27 338
tel: kom. 609 190 763

mail: slodki@wawel.com.pl


