
katalog Święta 2020

Zaczerpnij
magii Świąt.



Jakie pierwsze skojarzenie przychodzi Ci do głowy,
gdy usłyszysz hasło: Boże Narodzenie?

Czy będzie to spotkanie z najbliższymi, zapach
świątecznych potraw, kolędowanie, choinka, 
a może... prezenty?

O czymkolwiek pomyślałeś, jedno jest pewne - czas
świąteczny jest pełen magii. Razem możemy
sprawić, by była jeszcze większa.

Katalog Święta 2020 to tylko kropla w morzu
pomysłów, które możemy zaproponować dla Twoich
pracowników i klientów. Mamy nadzieję, że będzie
dla Ciebie łykiem inspiracji!

To co, zaczerpniesz trochę? 
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Kliknij, aby przejść 
do odpowiedniego działu 



ZESTAWY





Toruńska wódka
piernikowa,
Konfitura śliwkowa 
z czekoladą,
Trufle w trzech
smakach: miodowa,
orzechowa i
deserowa,
Świąteczne
pierniczki,
Miód wielokwiatowy,

Czerpak do miodu,
Choinka z czekolady
mlecznej o smaku
piernikowym ze śliwką 
i jabłkiem,
Orzeszki nerkowca 
w karmelu,
Świeczka z wosku
pszczelego w kształcie
choinki,
Ozdoby świąteczne.

SHE – likier pomarańczowy z kawą, 
Pralinki z czekolady mlecznej o smaku
pomarańczy, 
Miód wielokwiatowy w ozdobnym słoiczku, 
Czekoladowe paluszki o smaku
pomarańczowym,
Świąteczne pierniczki,
Herbata zielona z pomarańczą i truskawką, 
Kawa mielona 100% Arabica Meksyk,
Ozdoby świąteczne

PIERNIKOVE LOVE

ORANGE SET



Nalewka orzechowa w butelce
w kształcie choinki,
Świąteczny dziadek do
orzechów „Renifer”,
Trufle mleczne z orzechami
laskowymi,
Świąteczne pierniczki,
Ekologiczny miód z orzechami,
Trufla miodowa z orzechami,
Orzechy włoskie.

ORZECH W
ROLI GŁÓWNEJ

ZIMOWE
ROZGRZANIE
Czerwone wytrawne wino
hiszpańskie Toro Peligroso, 
Czekoladowy Kołacz
Słowiański z owocami,
Herbatka wigilijna z
suszoną żurawiną, 
Wiśnie w belgijskiej
czekoladzie, 
Ręcznie zdobiony piernik
świąteczny,
Ozdoby świąteczne.

Śliwowica polska 55%,
Trufla miodowa naturalna,
Czekolada miodowa 
z truskawką,
Konfitura śliwkowa 
z czekoladą, 
Świąteczne pierniczki, 
Trufla miodowa w trzech
smakach: naturalna,
deserowa, orzechowa,
Ozdoby świąteczne.

ŚWIĄTECZNE
ŚPIEWY



Drewniany stojak na wino,
Czerwone wytrawne wino
włoskie Famiglia Falorni
Chianti DOCG, 
Ozdobna kokarda.

ZAPRZĘG 
(NIE)WINNY

Drewniane sanie św.
Mikołaja,
Nalewka malinowa, Nalewka
Wawelska, 
Choinka z piernika z polewą
cukrową i perełkami,
Orzechy w karmelu,
Ozdoba świąteczna.

SANIE 
Z PREZENTAMI



ŚWIĄTECZNE
OBLICZE
CHOPINA

Likier czekoladowy Chopin,
Wykwintne trufle Sonaty
Chopina, 
Wykwintne pralinki Chopin, 
Kawa mielona 100 %
Arabica, 
Filiżanki Chopin’s Preludes,
2 szt.,
Płyta CD To co
najpiękniejsze – Chopin
GRATIS,
Ozdoby świąteczne.

Nalewka z mirabelki, 
Syrop z malin, 
Bombonierka z pralinami
belgijskimi, 
Trufle belgijskie kakaowe, 
Ciasteczka korzenne             
z czekoladą w puszcze, 
Kawa mielona Pellini
Cremoso,
Herbata liściasta
„Świąteczny czas”, 
Migdały w czekoladzie        
z kakao, 
Orzechy arachidowe w
karmelu,
Cytrynki w syropie                 
z rumem, 
Pomarańczowy frykas,
przecier ze skórki
pomarańczowej, 
Podgrzybek ze śliwką,
Miód wielokwiatowy,
Czerpak do miodu,
Świąteczne pierniczki, 
Ozdoby świąteczne.

ZESTAW
 OBFITOŚCI



Nalewka miętowa w butelce
w kształcie choinki,
Świąteczne pierniczki,
Morele w whisky, 
Kawa świąteczna mielona,
Herbata zielona „Święty
Mikołaj”, 
Czekoladka biała z wiśnią i
żurawiną, 
Ozdoby świąteczne.

PRZYSMAKI
MIKOŁAJA

Ekskluzywna wódka
winogronowa Valesius,
Kieliszki do wódki, 2 szt.,
Belgijskie trufle kakaowe,
Ozdoby świąteczne.

NA ZDROWIE

Wino hiszpańskie
wytrawne czerwone Torro
Peligrosso,
Cytryna w syropie
malinowym, 
Miód wielokwiatowy,
Czekolada mleczna,
Śliwki w czekoladzie
deserowej.

LUXURY 
SET



Mieszanka złożona z 100%
najlepszej, bardzo delikatnej

Arabiki. Wytwarzana
tradycyjnymi metodami.

Masa netto: 100g
Minimalne zamówienie:

100szt. 

KAWA 
MIELONA

CYTRYNA
 W SYROPIE

MALINOWYM
Przepełniona aromatem
cytryny i malin. Owoce te

tworzą oryginalną kompozycję
- z jednej strony wyrazistą
 i orzeźwiającą, z drugiej

słodką i łagodną. Naturalna
konfitura, bez chemii, jest

ulubionym dodatkiem
smakoszy herbaty

 i poszukiwaczy zdrowej
żywności.

Masa netto: 200g Minimalne
zamówienie: 100szt.



Ciastka Milka z orzechami
XL, 
Ciastka Oreo, 
Pierniczki baśniowe
śliwkowe,
Cukierki Werthers Original,
Nimm2 Boomki, 
Guma Mamba, 
Draże M&M, 
Kinder Bueno mini, 
Nimm2 lizaki owocowe, 
Mieszanka wedlowska, 
Kinder czekolada, 
Czekolada Milka
jogurtowa, 
Krem czekoladowy                
w słoiku, 
Mentos tęczowy, 
Petitki Lubisie
truskawkowe, 
Milky Way, 
Kinder Bueno White, 
Baton Snickers, 
Baton Lion, 
Baton Pierrot, 
Baton Pawełek, 
Lizaki – sople choinkowe,
3 szt.
Haribo dropsy owocowe,
Mikołaj czekoladowy,
2x60g.

DZIECIĘCE
 PYSZNOŚCI

Elegancka drewniana
skrzynia w kształcie
piernikowej chatki,
Syrop o smaku piernikowym, 
Świąteczne pierniczki,
Miód kremowany                      
z cynamonem, 
Herbatka wigilijna z suszoną
żurawiną, 
Ozdoby świąteczne.

CHATA
PIERNIKA



Cyprys w torebce to ekologiczny 
prezent, który przez długi czas 
będzie rosnąć i przypominać 
o swoim darczyńcy.

,, 

Eko 

sw,ęta 

Choinka jest nieodłącznym 
symbolem świąt. Teraz może 
okazać się też idealnym 
prezentem, któremu uroku doda 
drewniana skrzyneczka. 
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Zestaw, który w swoim wnętrzu
ukrywa cyprysik, świąteczną
herbatę oraz pierniczki.

Eko zestaw prezentowy,
który łączy w sobie
sansevierię, suszone jabłka 
i wiśnie w czekoladzie. 

Czy lubimy ekologiczne zestawy, które
łączą w sobie przyjemność  dla oka, kubków
smakowych i środowiska? Oczywiście!
Wybrany zestaw zawiera w sobie cyprysik,
owinięty naturalną jutą, rozgrzewającą
herbatkę oraz świąteczną czekoladę. 



Zestaw bożonarodzeniowy 
z foremkami będzie służył oraz
cieszył oko na długie lata.
Foremek pomogą w nadaniu
kształtu przepysznym
pierniczkom, a zatem przyczynią
się do budowania
niezapomnianej, świątecznej
atmosfery.

Torba świąteczna
wykonana z juty nie
tylko utrzymuje się 
w klimacie świąt, ale
idealnie nada się na
wielokrotne zakupy
przedświąteczne.

Zestaw bożonarodzeniowy 
z miodem, który nada się jako
dodatek do zimowej herbaty
(albo grzańca      ).



W ZIELONE GRAMY
zestaw zawierający: ekologiczny
komplet na zakupy – torba
bawełniana i woreczek bawełniany
na owoce i warzywa, suszone BIO
maliny, BIO orzechy włoskie,
ręcznie robioną czekoladę mleczna
BIO z truskawkami, herbatę zieloną
z pomarańczą i truskawkami,
ekologiczny miód wielokwiatowy,
organiczną kawę mieloną, i ozdoby
świąteczne.

ZDROWA SŁODYCZ - zestaw, który zawiera:
ekologiczny kubek z bambusowym wieczkiem, korkową
obręczą i słomką, czekoladę mleczna z kawą do picia, miód
z kakao, pierniki BIO daktylowe z mąki gryczanej, czekoladę
rzemieślniczą z orzechem nerkowca, ekologiczne krówki
piernikowe, oraz ozdoby świąteczne.



Kawa
Herbata

Zaserwuj trochę rozgrzewającej, gorącej
czekolady na zimowe wieczory. Wystarczy
wlać do kubka gorące mleko, włożyć patyczek
z czekoladą, a na końcu przyozdobić
przysmak piankami. Kartonik spersonalizuj
dowolnym nadrukiem. 

Świąteczny barszczyk zazwyczaj 
spożywa się z uszkami, ale nikt nie powiedział,
że pierogi również by się do tego nie nadawały.
Czekoladowa odmiana tego dania będzie
idealnym, po wigilijnym deserem.



Fan sezamków? 
My również je uwielbiamy! 
A na święta proponujemy
zapakowanie ich 
w świąteczne opakowanie 
z Twoim logo!

Pralinki? 
A może czekoladowe gwiazdki?
Wybierz zawartość, którą wolisz,
a my umieścimy wybraną grafikę
na tekturowym opakowaniu 
w kształcie choinki.

Rogaty, czekoladowy upominek, który łączy rozpływającą się
w ustach czekoladę z elementem kreatywnym (produkt do
samodzielnego złożenia). Oprócz przekąski może służyć jako
ozdoba (jednak nie na długo - trudno oprzeć się ochocie
schrupania go!).



Winter set, czyli przepyszne,
nugatowe praliny w świątecznej
wersji.

Czekolada świąteczna to nie tylko
tradycyjna tabliczka kakaowej
rozkoszy. Dzięki możliwości
wykonania dowolnego projektu na
całej jej wielkości dasz się zapamiętać 
na dłużej.

Kojarzysz korzenny zapach,
towarzyszący świątecznym
wieczorom? Karmelizowane
ciasteczka korzenne, oprócz
zapachu dadzą również
przepyszny smak.



Kubeczek słodkości o pysznej
zawartości: migdały w mlecznej
czekoladzie z cynamonem lub
marcepanowe kulki w ciemnej
czekoladzie lub prażone ziarna
kawy w czekoladzie.

 CAR BOX - tradycyjna herbata 
w nietradycyjnym opakowaniu.
10 szt. herbatek ekspresowych
w piramidce z białą zawieszką
bez nadruku.

8 nadziewanych czekoladek
Gold Cups, które wyróżnią
się na tle każdej
bombonierki.



Truskawki w czekoladzie to klasyk,
który nie zawiedzie  żadnego
podniebienia.

Migdał w białej czekoladzie 
z cynamonem
Przepyszne bakalie w czekoladzie
z  nutą cynamonu.

Żurawina w czekoladzie, czyli
lekko kwaskowate  owoce
suszonej żurawiny oblane
deserową czekoladą. 



Mieszanka studencka
Najwyższej jakości prażone orzeszki
ziemne, orzechy nerkowca, orzechy
laskowe i  suszone winogrona - te
doskonale skomponowane składniki to
HIT w kategorii zdrowych przekąsek!

Orzech laskowy prażony 
w karmelu
Dawka energii i dobrego
samopoczucia na cały dzień.

Mix karmelowy
Wszystko co najlepsze w jednym
miejscu.Orzeszki ziemne, orzechy
nerkowca, orzechy laskowe, migdały,
makadamia i ziarna dyni - oblane
chrupiącym karmelem!



Tuba z zawartością do wyboru: kawa,
herbata, pierniczki korzenne lub
ciasteczka migdałowe. Szata graficzna
podlega personalizacji. 
Stwórz niepowtarzalne połączenie!



Możemy stworzyć również
zestaw, np. kawa + herbata +
ciasteczka, wszystkie
zapakowane w tuby z takim
samym designem. W opcjach
zestawowych możliwe jest
również dołączenie wina.



Ten wyglądający jak mały
dzbanuszek kubek ma
pojemność aż 420 ml! Oprócz
kształtu, który da się zapamiętać,
jego pojemność zagwarantuje
brak konieczności częstego
uzupełniania napoju.

Kubek origami, inspirowany
japońską sztuką składania papieru.
Jego nietypowy kształt łączy gładką
górę z  geometrycznym dołem.
Stwórz niepowtarzalne połączenie
świątecznej grafiki z Twoim logiem.

 Świąteczne
kubki



spersonalizuj projekt
na wyjątkowym kubku



płynne
ciepło na

wynos

Termos ARMO ma 600 ml pojemności.
Posiada izolację próżniową, która zapewnia
utrzymanie temperatury napoju do 12
godzin. Termos wyposażony jest w ciekawy
i gustowny kubeczek, który jednocześnie
pełni funkcję nakrętki.

Termos BOTI nie przecieka, 
a jego dno oraz dno kubka
są antypoślizgowe, dzięki
czemu można je stawiać na
mokrych powierzchniach.
Termos utrzymuje wysoką
temperaturę napoju do 24
godzin. Dodatkowo,
karabińczyk umożliwia
przyczepienie go do
plecaka. 

Bambusowy termos 400 ml,
posiada sitko zatrzymujące
fusy, podwójne ścianki ze stali
nierdzewnej z próżnią między
ściankami dzięki czemu długo
utrzymuje temperaturę nie
oddając jej na zewnątrz,
szczelne zamknięcie, klasa
termiczna: 3 +leakproof



Innowacyjny kubek termiczny
SAJO charakteryzuje się
nowatorskim mechanizmem
otwierania i zamykania. Po
przekręceniu przykrywki
wykręca się ustnik, kręcąc
dalej można rozkręcić
przykrywkę na dwa osobne
elementy, które z łatwością
można umyć. Mechanizm
zapewnia 100% szczelność
zamknięcia. Izolacja
próżniowa zapewnia
utrzymanie temperatury
napoju do 12 godzin. 
Kubek o pojemności 480 ml.

Wygodny w użyciu kubek
termiczny RACO świetnie
sprawdzi się w drodze do pracy.
Kubek o pojemności 320 ml
idealnie nadaje się na poranną
kawę w samochodzie. 



Gdyby tajemnicza osobistość
kazała nam stworzyć listę
przedmiotów, które uważamy, że
każda osoba powinna posiadać dla
własnego bezpieczeństwa, ten
młotek na pewno by się na niej
znalazł. W razie awarii (która, mamy
nadzieję, nigdy się nie wydarzy!)
może posłużyć do wybicia szyby,
przecięcia pasów czy rozświetlenia
przestrzeni (gadżet posiada
latarkę).

Bezpieczeństwo

Wszyscy w tym roku doświadczyliśmy,  jak ważna jest higiena
i odpowiednia dezynfekcja rąk i przedmiotów. Jeśli chcesz
podarować praktyczny gadżet, za pomocą którego, bez
kontaktu rękoma, można naciskać przyciski, otwierać drzwi,
zamawiać windę i wiele innych, to jest to propozycja dla
Ciebie. Pokaż, jak bardzo troszczysz się o zdrowie swoich
pracowników i klientów ;) Ponadto grafika klucza
higienicznego jest personalizowana pod Twój indywidualny
pomysł.



Czy znajdujesz się w domu, pracy
czy podróży, podstawowy zestaw
ratunkowy powinien być zawsze
pod ręką. Produkt, który prędzej
czy później na pewno się przyda.
UWAGA!
Nie leczy niestrawności po
spożyciu 12 świątecznych dań.

Nagła awaria? A może brakuje Ci
kluczy pod ręką? Wielofunkcyjne
narzędzie jest połączeniem
funkcjonalności, stylu, a zawiera aż
4 klucze imbusowe, 1 wkrętak
płaski i 1 wkrętak krzyżakowy. 
 Przez jego wielkość nadaje się do
zabrania w kieszeni.

Zachowaniem, którego powinniśmy unikać, jest
korzystanie z telefonu podczas prowadzenia
auta. O wiele bezpieczniejszym jest
zamontowanie go na uchwyt, bez konieczności
trzymania urządzenia w ręce. Dzięki magnesowi,
który należy umieścić pod etui, telefon od razu
będzie trzymać się uchwytu, a nam zapewni
swobodę korzystania z nawigacji bądź
odbierania połączeń.



Różności 

Zestaw 1 O podkładek filc 4-5 mm 
+ drewniany łoś
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Opaska na serwetkę 



Opaska na głowę z rogami,
których nie powstydziłby się
żaden renifer! 

Możesz stać się Świętym
Mikołajem, umieszczając
logo na jego świątecznej
czapce. 

Renifer do orzechów (godny
zastępca tradycyjnego dziadka
do orzechów      ).

Choinka to symbol
nadchodzących świąt, ale
to ozdoby sprawiają, że tak
pięknie ozdabia wnętrza,
czyż nie?

idealne
 na prezent



skarpeta na upominki lub słodycze
PS. Nie grzeje stóp, tylko serca!



Duży kosz z paskiem 
ze skóry.

Kosz na upominki, słodycze.

Filcowe kosze



Torba na prezenty i upominki
świąteczne. 

Torba na niewielki prezent,
kosmetyki, książkę.



skarpetki reklamowe
 z personalizowanym

wzorem



Brelok 
o owalnym kształcie zawieszony
na pasku z ekoskóry, co nadaje
mu stylowy wygląd. Prosty,
a zarazem elegancki. Pakowany
w elegancki czarny kartonik.Elegancki brelok 

o ciekawym kształcie, wykonany
z ekoskóry. Dodatkowo z jednej
strony umieszczona jest
metalowa blaszka. Kolorowe
przeszycia ożywiają brelok.

Uniwersalne etui na smartfona
wykonane z modnego filcu w żywych
kolorach ochroni ekran dotykowy
przed zarysowaniami. Możliwość
nadrukowania lub wygrawerowania
grafiki.



...a jeśli ziemskie wycieczki to za mało, daj  
im trochę niebiańskiego blasku z lampką-
głośnikiem w kształcie księżyca (szczególnie
skuteczna w rozświetlaniu ciemnych nocy).

Czy Twoi pracownicy lub klienci to obieżyświaty?  A może chcesz, by planowanie przyszłych
urlopów było dla nich łatwiejsze? Nieco innym pomysłem na prezent może być mapa w kartonowej
tubie bądź globus...



Termofor działa jak
ciepły plaster na
zmarznięte dłonie,
ból brzucha i wiele
innych dolegliwości.
Świąteczny motyw
dodaje mu jeszcze
więcej uroku. 

liczy się
ciepło

Otul swoich
pracowników 

i klientów
maskotką 

z kocykiem.



Co sobie wyobrażasz, gdy myślisz o klimacie świąt?
Choinkę, zapach piernika, lampki w pokoju... Zestaw
świątecznych świeczek idealnie wpasuje się w to
wyobrażenie, a jednocześnie zapewni delikatną łunę
światła i przyjemny zapach. W komplecie świecznik
w kształcie choinki. Opakowanie nadaje się do
personalizowania Twoim logo.

Kojarzysz to uczucie, kiedy zapomnisz
rękawiczek, a Twoje dłonie drżą z zimna na
dworze? Mamy na to rozwiązanie - ogrzewacz do
rąk jest idealnym gadżetem na zimową porę.
Nadaje się do wielokrotnego użytku - po
zagotowaniu ogrzewacza odzyskuje swoje
zdolności grzewcze. By go uruchomić, wystarczy
przełamać blaszkę znajdującą się w środku
opakowania. Twoi pracownicy i klienci (a raczej
ich ręce) dadzą Ci łapkę w górę 
za ten prezent ;)



Kalendarze
i Plannery 



kalendarze
Jeśli chcesz poznać definicję luksusu,
musisz zapoznać się z tym produktem. Jest
to kalendarz z ręcznie przeszywaną oprawą,
ozdabiany 6 kryształami Swarovskiego. 

Masz  swój pomysł i chcesz go umieścić
na kalendarzu w inny sposób niż nadruk?
Kalendarz z oprawą tłoczoną i wyszywaną
według autorskiego pomysłu to produkt
dla Ciebie!

Kalendarz z metalicznym wykończeniem
w kolorze: złota, srebra, hologramu lub
bezbarwnym. Twój autorski projekt i logo
mogą lśnić na okładce, zapewniając mu
niepowtarzalny design.



a jeśli szukasz skromniejszej
wersji...

Stwórz swoją kombinację,
wybierając spośród wielu
opraw i tłoczeń.



 
Nie ma sprawy!

Chcesz więcej
pomysłów?



Kontakt.

Tech-Media Sp. z o. o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

+48 22 122 13 00

biuro@tech-media.pl
www.tech-media.pl
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