


Podane ceny obowiązują dla zamówień 50-100 sztuk i są cenami netto. Jeśli interesują Cię inne ilości - daj znać,
wyślemy wycenę. 

Zestawy powstały na podstawie lat doświadczenia z myślą o potrzebach klientów i trendach ostatnich miesięcy. Są
to nasze propozycje, których celem jest Twoja wygoda. Pamiętaj, że istnieje możliwość wymiany poszczególnych
elementów na inne lub indywidualne skomponowanie zestawu. Powiedz tylko na czym Ci zależy, a my zajmiemy się
resztą.

Sam wybierasz najwygodniejszy dla Ciebie sposób dostawy - zbiorczo w jedno miejsce lub jednostkowo pod
wskazane adresy. Wysyłamy także do paczkomatów - adres prywatny nie jest już problemem. Koszty ustalane są
indywidualnie.

Zanim przejdziesz dalej, przeczytaj te 4 punkty:

Zapewne organizowanie prezentów co roku zajmowało Ci sporo czasu. Zachowaj ten czas dla bliskich - pozwól
nam znaleźć rozwiązania za Ciebie! W końcu nasza specjalność to robienie prezentów ;) 

Pomocnicy Świętego Mikołaja z 



Zestawy
herbaciane
Zestawy
herbaciane



Zestaw
Małej
Przyjemności

herbatka świąteczna 50 g,
zaparzacz w kształcie gwiazdki             
z podstawką,
wypełnienie i świąteczne ozdoby
pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 27 zł



Zestaw
Świąteczny
Odpoczynek

herbata w tubie 50 g,
ciasteczka migdałowe w tubie 60 g,
zaparzacz do herbaty w kształcie
gwiazdki z podstawką,
wypełnienie i świąteczne ozdoby pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 62 zł



Zestaw Czas
na Herbatę

herbata o smaku wiśni 150 g,
bakalie w czekoladzie,
klepsydra ze złotym piaskiem,
wypełnienie i świąteczne ozdoby pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 69 zł



Zestaw
Reniferów
Dwóch

herbata w tubie 50 g,
ciasteczka migdałowe w tubie 60 g,
zaparzacz do herbaty z reniferem,
zawieszka na kubek na słodkie dodatki    
 z reniferem,
wypełnienie i świąteczne ozdoby pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 82 zł



Zestaw
Wiśniowe
Rozmaitości

dzbanek z zaparzaczem,
herbata o smaku wiśni 150 g,
czekolada bez dodatku cukru z wiśniami
suszonymi 100 g,
konfitura wiśniowa 235 g,
konfitura wiśniowa korzenna 235 g,
sok wiśniowy 200 ml,
wypełnienie i świąteczne ozdoby pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 128 zł



Zestawy
kawowe
Zestawy
kawowe



Zestaw
Mała Czarna

kawa w tubie 150 g,
kubek z nadrukowanym
sweterkiem,
wypełnienie i świąteczne ozdoby
pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 42 zł



Zestaw
Świąteczny
Nastrój

kawa 100 g,
bakalie w czekoladzie,
talerzyk na przekąski w kształcie
choinki,
wypełnienie i świąteczne ozdoby
pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 66 zł



Zestaw Kawowa
Rozpusta

kawa w tubie 150 g,
ciasteczka migdałowe w tubie 60 g,
zestaw miseczek z podstawką kamienną,
zestaw 4 kamiennych podkładek,
kubek ceramiczny 220 ml,
szablon do kawy w kształcie serca,
miarka do kawy,
klipsy do kawy,
wypełnienie i świąteczne ozdoby pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 124 zł



Zestaw
Kawowe Love

kawiarka ze stali nierdzewnej 450 ml,
kawa w tubie 150 g,
ciasteczka migdałowe w tubie 60 g,
czekolada bez dodatku cukru              
 z wiśniami suszonymi 100 g,
talerzyk na przekąski w kształcie
choinki,
wypełnienie i świąteczne ozdoby
pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 147 zł



Zestawy
do whisky
Zestawy
do whisky



Zestaw
Koneser
Alkoholu

karafka 900 ml,
4 szklanki 230 ml.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 75 zł



Zestaw
Upojny
Wieczór

2 szklanki 300 ml,
8 kamiennych kostek lodu,
szczypce,
bawełniane etui do przechowywania
kostek,
bambusowe pudełko.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 119 zł



Cena: 282 zł

Luksusowy
Zestaw
Koneserski

karafka 700 ml,
2 szklanki 300 ml,
6 kamiennych kostek lodu,
szczypce,
drewniana skrzynka,
drewniana podstawka na kostki             
i szczypce.

W skład zestawu wchodzą:



Zestawy
winne
Zestawy
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Zestaw
Świąteczne
Winko

wino czerwone wytrawne,
czekolada z liofilizowanymi owocami
90 g,
wypełnienie i świąteczne ozdoby
pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 58 zł



Zestaw
Policzek
Rumiany

wino czerwone półwytrawne,
dwa kubki na grzaniec,
ekologiczna przyprawa do grzańca
50 g,
wypełnienie i świąteczne ozdoby
pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 85 zł



Zestaw
Winna
Wiśnia

wino czerwone wytrawne,
czekolada bez dodatku cukru              
 z wiśniami suszonymi 100 g,
wiśnie suszone bez cukru 115 g,
wypełnienie i świąteczne ozdoby
pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 91 zł



Zestaw
Serwinny

wino owocowe z czarnej porzeczki,
kubek z podwójną ścianką 300 ml,
zestaw noży do sera umieszczonych na
drewnianym bloku,
zatyczka do wina z nalewakiem,
nóż kelnerski,
zestaw 4 znaczników do przystawek           
z kredą,
wypełnienie i świąteczne ozdoby pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 144 zł



Zestawy
piernikowe

DIY
Zestawy

piernikowe
 DIY



mieszanka piernikowa w słoiku,
zestaw 3 świątecznych foremek do
pierniczków z jutowym sznurkiem,
wypełnienie i świąteczne ozdoby
pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Zestaw
Piernik po
Twojemu

Cena: 69 zł



Zestaw
Piernikowe
Co Nieco

mieszanka piernikowa w słoiku,
zestaw 3 świątecznych foremek do
pierniczków z jutowym sznurkiem,
miód tradycyjny 220 g,
lukier w tubce do zdobienia pierniczków
w 2 kolorach,
wypełnienie i świąteczne ozdoby pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 99 zł



Zestaw
Piernik
i Spółka

mieszanka piernikowa w słoiku,
zestaw 3 świątecznych foremek do
pierniczków z jutowym sznurkiem,
drewniany wałek do ciasta z wytłoczonym
wzorem świątecznym,
lukier w tubce do zdobienia pierniczków   
 w 2 kolorach,
wypełnienie i świąteczne ozdoby pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 107 zł



Słodkie
zestawy
Słodkie
zestawy



Zestaw
Mała
Słodycz

czekolada kraftowa 70 g,
sok wiśniowy 200 ml,
wypełnienie i świąteczne
ozdoby pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 29 zł



Zestaw
Czekoladowa
Chwila

czekolada na gorąco 140 g,
kubek z korkową podstawką,
wypełnienie i świąteczne
ozdoby pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 47 zł



syrop korzenny z miodem 315 g,
płatki róży ucierane z cukrem 240 g,
herbatka świąteczna 50 g,
czekolada kwadratowa 70 g,
ciastka w pudełku 150 g,
wypełnienie i świąteczne ozdoby
pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Zestaw
Słodki
Kraft

Cena: 94 zł



Zestaw
Miód Malina

syrop korzenny z miodem 315 g,
maliny w miodzie akacjowym 230 g,
zestaw 2 świec wykonanych              
 z wosku pszczelego,
ciasteczka włoskie w torebce,
wypełnienie i świąteczne ozdoby
pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 106 zł



Zestaw 
Słodkie Chrupanie

czekolada deserowa z owocami i kwiatami 180 g,
czekolada z liofilizowanymi owocami 90 g,
ciasteczka włoskie w torebce,
ciastka w pudełku 150 g,
czekoladowe patyczki,
zestaw 6 czekoladek pralinowych z dodatkiem
owoców liofilizowanych i orzeszków,
wypełnienie pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena:127 zł



Gadżety
w roli

głównej
Gadżety

w roli
głównej



Zestaw
Ciasteczkowy
Zawrót Głowy

ciasteczka włoskie w torebce,
4 wykrawaczo-pieczątki do ciasteczek
(przy wycinaniu kształtu należy docisnąć
wystającą "dźwignię", by odcisnąć na
ciasteczku wzór),
skarpetki w ciasteczkowe ludziki :) ,
wypełnienie i świąteczne ozdoby
pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 59 zł



Zestaw
Wieczorne
Ciepełko

termofor,
świąteczne skarpetki,
czekolada na gorąco 140 g,
wypełnienie i świąteczne ozdoby
pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 73 zł



Zestaw
Wiśniowe
Rozluźnienie

termofor z pestkami wiśni,
czekolada bez dodatku cukru z wiśniami
suszonymi 100 g,
konfitura wiśniowa 235 g,
sok wiśniowy 200 ml,
wypełnienie i świąteczne ozdoby pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 78 zł



Zestaw
Francja
Elegancja

notes A5 i długopis marki
Pierre Cardin,
duża czekolada deserowa
z owocami i kwiatami
180g,
wypełnienie i świąteczne
ozdoby pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 90 zł



Zestaw
Orzech Łatwy
do Zgryzienia

bambusowa miska z dziadkiem do
orzechów,
orzechy włoskie 250 g,
czekolada mleczna w kształcie
choinki z orzechami,
kawa w tubie 150 g.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 94 zł



Zestaw
Świąteczny
Przybornik

deska wykonana z bambusa          
i imitacji marmuru,
zestaw 2 podkładek wykonanych
z bambusa i imitacji marmuru,
czekolada kraftowa 70 g,
wypełnienie i świąteczne ozdoby
pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 99 zł



Zestaw
Jedz i Pij

kubek termiczny z izolacją próżniową
450 ml,
herbata w tubie 50 g,
ciasteczka migdałowe w tubie 60 g,
ciasteczka włoskie w torebce,
czekolada choinka z owocami
liofilizowanymi,
bakalie w czekoladzie,
wypełnienie i świąteczne ozdoby pudełka.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 125 zł



Wór
praktyczności

plecak z USB i miejscem na laptopa,
worek świąteczny.

W skład zestawu wchodzą:

Cena: 231 zł



Dodatkowe możliwości*

*za dodatkową opłatą

projekt przykładowy projekt przykładowy projekt przykładowy

Wymiana opakowania na pudełko
z nadrukiem świątecznym

Dodanie do pudełka
owijki z nadrukiem

Przewiązanie wstążką
z nadrukiem



Nie znalazłeś
tego, czego
szukasz?



Możemy stworzyć
coś specjalnie dla
Ciebie!



Tech-Media Sp. z o.o.
+48 22 122 13 00

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

Skontaktuj się z nami!


