


Wyjątkowy czas zasługuje na wyjątkową oprawę. Świąteczna ofer ta Wawel
dla przedsiębiorstw to gotowe i  sprawdzone rozwiązanie dla wszystkich,  k tórzy doceniają 

wagę relacj i  w biznesie i  chcą,  by ich marka kojarzyła się wyłącznie z produktami
najwyższej  jakości .

Tworzone według autorskich receptur słodycze Wawel to idealny pomysł na słodki
upominek dla Twoich pracowników, kontrahentów czy par tnerów biznesowych. Zamknięte 
w eleganckich pudełkach i  kuferkach słodycze,  opatrzone świątecznymi życzeniami i  logo 

Twoje f irmy sprawią radość każdej  obdarowanej osobie,  niezależnie od wieku czy upodobań 
smakowych. W końcu wszyscy kochamy słodycze!

   
Dzięki  naszej  propozycj i  sam skomponujesz własny zestaw słodyczy – to Ty naj lepiej  znasz 
tych,  k tórym chcesz podziękować, sprawić radość i  przekazać słodkie życzenia.  Wybierając 

personal izowaną ofer tę świąteczną Wawel możesz stworzyć wyjątkowy, niepowtarzalny
prezent ,  k tóry z pewnością docenią Twoi współpracownicy.  

Słodkie Święta z Wawelem

Życzymy Państwu cudownych i magicznych chwil
w tym wyjątkowym czasie

zespół Wawel S.A.



Wybierz opakowanie 
idealnie dopasowane 

do Twoich potrzeb

Wypełnij opakowanie 
słodką zawartością

Dobierz element personalizacji 
z Twoim logo oraz

życzeniami

Skontaktuj się z nami
i otrzymaj indywidualną wycenę

tel.  (+48) 665 444 180
tel.  (+48) 609 055 836

e-mail:  slodki@wawel.com.pl

Spraw słodką radość 
swoim pracownikom 

i kontrahentom

KILKA PROST YCH KROKÓW, KTÓRE POZWOL Ą CI STWORZYĆ
SPERSONALIZOWANY PODARUNEK:

1.

4. 5.

2. 3.



ŚWIĄTECZNE PUDEŁKO EKO
Z USZKAMI

ŚWIĄTECZNE PUDEŁKO
KWIATEK

ŚWIĄTECZNA CHOINKA

Kufer z uszami,  do którego można
spakować dowolne słodycze z oferty 

Wawel – pral iny,  czekoladki  i  cukierki .
Z miejscem na Twoje logo i  życzenia.

Opakowanie typu  kwiatek,
w kolorze soczystej ,  świątecznej 
czerwieni .  Z miejscem na Twoje 

logo i  życzenia.

Typowo świąteczne opakowanie 
na mały zestaw dowolnie

skomponowanych cukierków
w czekoladzie.  Z miejscem
na Twoje logo i  życzenia.

WAGA: 400G

W YMIARY: 
111 x 81 x 190 mm

WAGA: 400G

W YMIARY: 
91 x 91 x 137 mm

WAGA: około 150G

W YMIARY: 
107 x 88 x 120 mm



KUFEREK  CL ASSIC PREMIUM

KUFEREK CL ASSIC BASIC

KUFEREK CL ASSIC SMALL

Tradycyjna forma pakowania pral in
w wersj i  dużej .  Posiada obwolutę,

na której  można umieścić logo f irmy.
Idealne na czekoladki:  Kasztanki ,

Tiki-Taki ,  Malaga lub pral iny z oferty 
świątecznej .

Tradycyjna forma pakowania pral in
w wersj i  średniej .  Posiada obwolutę,
na której  można umieścić logo f irmy.

Idealne na czekoladki:  Kasztanki ,
Tiki-Taki ,  Malaga lub pral iny z oferty 

świątecznej .

Tradycyjna forma pakowania pral in
w wersj i  małej .  Posiada obwolutę,

na której  można umieścić logo f irmy.
Idealne na czekoladki:  Kasztanki ,

Tiki-Taki ,  Malaga lub pral iny z oferty 
świątecznej .

WAGA: 900G

WAGA: 500G

WAGA: 350G

LICZBA PRALIN: 47
W YMIARY: 178 x 97 x 110 mm

LICZBA PRALIN: 26
W YMIARY: 151 x 82 x 85 mm

LICZBA PRALIN: 18
W YMIARY: 133 x 72 x 76 mm



KARTON EKO PREMIUM

KARTON EKO BOX KARTON EKO DELUXE

Wyjątkowe opakowanie o podstawie w formie 
sześcianu,  mieszczące aż do 2,5 kg cukierków. 

Pudełko można spersonal izować dobierając 
obwolutę,  bi lecik lub naklejkę z miejscem

na Twoje logo i  życzenia.

Eleganckie opakowanie w formie klasycznego 
prostopadłościanu.  Do pudełka można dobrać 

obwolutę,  bi lecik lub naklejkę z miejscem
na Twoje logo i  życzenia.

Jednoczęściowe opakowanie w formie
prostopadłościanu.  Pudełko można

spersonal izować, dobierając obwolutę,  bi lecik 
lub naklejkę z miejscem na Twoje logo

i życzenia.

W YMIARY: 242 x 210 x 150 mm

W YMIARY: 250 x 178 x 100 mm

W YMIARY: 295 x 170 x 102 mm



NAKŁ ADKA NA BOMBONIERKĘ NAKŁ ADKA NA BOMBONIERKĘ

Nakładka specjalnie zaprojektowana
na świąteczną kolekcję czekoladek

Malaga,  Tiki  Taki  i  Kasztanki ,  z  miejscem 
na Twoje logo i  życzenia.

Nakładka specjalnie zaprojektowana
na bombonierki  Malaga,  Tiki  Taki

i  Kasztanki ,  z  miejscem na Twoje logo
i życzenia.

GRAMATURA: 169G GRAMATURA: 430G



OBWOLUT Y NA KARTONY EKO BANDEROL A NA KUFERKI

— ELEMENT Y PERSONALIZACJI —

BILECIK Z ŻYCZENIAMI NAKŁ ADKA NA BOMBONIERKI NAKLEJKA KWADRATOWA

Nakładki  na każdy wymiar opakowań EKO
z możliwością nadrukowania własnych życzeń 

i  miejscem na Twoje logo.

Element personal izacj i  dedykowany
KUFERKOM Classic.

Z miejscem na Twoje logo i  życzenia.

Klasyczny dodatek,  który nada prezentom
indywidualnego charakteru.  Z miejscem

na Twoje logo oraz życzenia.

Nakładka specjalnie zaprojektowana
na bombonierki  Malaga,  Tiki-taki  i  Kasztanki ,

z miejscem na Twoje logo i  życzenia.

Dostępna w wymiarze 10cmx10cm.
Z miejscem na Twoje logo i  życzenia.





— PRODUKT Y NA WAGĘ — — PRODUKT Y NA WAGĘ —



— CZEKOL ADY DUŻE — — CZEKOL ADY MAŁE —





Dziękujemy!

Życzymy pięknych Świąt




