TWOJA FIRMA POWINNA WYRÓŻNIAĆ SIĘ Z TŁUMU?
JAKOŚĆ I EKOLOGIA SĄ DLA CIEBIE WAŻNE?
Pokaż to gadżetem! Oryginalnym, polskim i ekologicznym.
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GADŻETY DO UPRAWY ROŚLIN

Wystarczy odpakować i podlać, by po kilku dniach wyrosła z niego wdzięczna roślina.
Efekt? Gadżet zostaje gwiazdą każdego biurka, blatu i parapetu.
Budzi dobre emocje i przykuwa uwagę. Razem z nim - Twoja marka.
CERAMIKA TRÓJPAK

Zestaw trzech roślin w ekologicznym, w pełni
brandowanym pudełku. Ceramiczne doniczki
zawierają nasiona i specjalnie przygotowane
podłoże. Mix ziół do kuchni, drzewka, kwiaty, rośliny
ozdobne? Możliwości jest tyle, ile okazji do
wręczenia prezentu.

BRANDOWANE
ELEMENTY
ZESTAWU
POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU

- pudełko z nadrukiem full color
dostępne w wersji białej lub kraft
- opcjonalnie: etykieta full color
na doniczce

NOWOŚCI

- 3 doniczki ceramiczne
- 3 x nasiona wybranych roślin
- 3 krążki torfowe

CERAMIKA TRÓJPAK XXL

CERAMIKA TRÓJPAK

pudełko: 164 x 40 x 61 mm [szer. x wys. x gł.]
doniczka: średnica góra: Ø 48 mm , h: 40 mm
WYMIARY
CERAMIKA TRÓJPAK XXL

pudełko: 224 x 62 x 81 mm [szer. x wys. x gł.]
doniczka: średnica góra: Ø 70 mm , h: 59 mm

Bardziej
okazały
kuzyn
standardowego trójpaku z
ceramiką. Doniczki są większe,
a zestaw zawiera dodatkowo
ceramiczne podstawki.
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GROW KIT KWADRATOWY
Pachnąca lasem, drewniana osłonka kryje w sobie
środowisko do uprawy wybranej rośliny. Wystarczy
odpakować i podlać. Efekt? Gadżet zostaje ozdobą
każdego biurka, blatu i parapetu. Budzi dobre
emocje i przykuwa uwagę. Razem z nim - Twoja
marka.

- owijka: nadruk full color
papier biały eko lub kraft
- instrukcja sadzenia 50 x 70 mm
wydruk full color
papier biały eko lub kraft
BRANDOWANE
ELEMENTY - drewniane pudełko:
ZESTAWU
grawer w drewnie lub naklejka

kraft

POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU

- kubek eko
- krążek torfowy
- nasiona wybranej rośliny

biały eko

WYMIARY

100 x 100 x 100 mm

GROW KIT OKRĄGŁY

- banderola na wieczku,
full color 15 x 120 mm
BRANDOWANE
ELEMENTY
ZESTAWU

POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU
WYMIARY

- drewniana osłonka
grawer w drewnie/naklejka full color
- instrukcja sadzenia, 45 x 60 mm,
full color, papier biały eko lub kraft
- opcjonalnie: naklejka lub nadruk
na pudełku
- drewniana przykrywka
- krążek torfowy
- nasiona wybranej rośliny
osłonka: ~ 60 x 95 mm (+/- 5mm)
pudełko: podstawa: 72 x 72 mm
wysokość: 110 mm
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GROW KIT W PUSZCE
Zestaw do uprawy roślinki w metalowej,
estetycznej puszce - z dużą przestrzenią na
branding.
- etykieta wokół puszki
BRANDOWANE - etykieta na wieczku puszki
ELEMENTY * możliwy nadruk bezpośredni
od 1000 szt.
ZESTAWU
POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU

- nasiona wybranej rośliny
w kapsułce
- instrukcja sadzenia
- krążek torfowy
h: 55 mm
Ø: 75 mm

WYMIARY

NOWOŚĆ

Zminiaturyzowana, prostsza wersja klasycznych grow
kitów. W pudełeczku znajdują się wybrane nasiona w bio
kapsułce, krążek torfowy, instrukcja sadzenia oraz torfowa
doniczka.
BRANDOWANE
ELEMENTY
ZESTAWU
POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU

WYMIARY

MINI BOX

- naklejka / nadruk na pudełku

NOWOŚĆ

- nasiona wybranej rośliny w kapsułce
- instrukcja sadzenia
- doniczka torfowa lub ceramiczna
+ krążek torfowy
- pudełko

biały eko

pudełko: 70 x 70 x 70 mm

kraft
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KWIETNA ŁĄKA W SZKLE
350 ml

Duże porcje nasion
kwietnej łąki do wysiania
na rabatce, donicy lub
bezpośrednio do ziemi.
Mieszanka zawiera
kilkadziesiąt polskich,
naturalnie występujących
gatunków roślin
łąkowych. Przyroda
będzie Ci wdzięczna!

235 ml

350ml i 235 ml

mini: 40 ml

NOWOŚĆ

- etykieta UV na folii
transparentnej
- etykieta na wieczku
BRANDOWANE - przywieszka
ELEMENTY - etykieta full color
ZESTAWU
lub nadruk na pudełku
POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU

WYMIARY

MIX ANTYSMOGOWY

- nasiona łąki kwietnej
- wermikulit do poprawy wzrostu
- instrukcja sadzenia
- pudełko z okienkiem
350 ml:

235 ml:

h: 95 mm
Ø: 75 mm

h: 55 mm
Ø: 75 mm

mini: 40 ml

- etykieta na szkle
- etykieta na wieczku
- etykieta lub nadruk
na pudełku
- nasiona łąki kwietnej
- wermikulit do poprawy wzrostu
- instrukcja
- pudełko
słoiczek: h: 50 mm, Ø: 45 mm
pudełko: 58 x 55 x 55 mm

pudełko: 100 x 100x 100 mm

Chcesz poprawić jakość powietrza w swoim
otoczeniu? Podaruj klientom rośliny
antysmogowe!
Dobraliśmy mieszankę polskich, kwitnących
gatunków, które filtrują szkodliwe
cząsteczki.
Zadbaj o środowisko – prosto i naturalnie.
- nadruk full color, papier
biały eko lub kraft
BRANDOWANE
naklejka na saszetce
ELEMENTY
ZESTAWU
wewnętrznej
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POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU

- nasiona mieszanki antysmog
lub inne dowolne
- instrukcja sadzenia
na rewersie opakowania

WYMIARY

70 x 70 x 5 mm [ szer. / dł. / gł. ]

PAPIER NASIENNY

Okolicznościowa kartka może
być gadżetem sama w sobie!
Ekologiczny papier zawiera
wprasowane nasiona.
Po namoczeniu lub włożeniu do
ziemi, twoja firmowa papeteria
zakiełkuje.

Różne kształty i gramatury

NOWOŚĆ

PLANT STICK

Włóż patyczek w ziemię, podlej i...
gotowe! Właśnie stworzyłeś nowe,
zielone życie. :) Zadbaj o nie i patrz,
jak rośnie w siłę!

Zestaw nie zawiera doniczki

BRANDOWANE
ELEMENTY
ZESTAWU
POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU
WYMIARY
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- opakowanie druk dwustronny, full color,
papier biały eko lub kraft
- grawer na patyczku
(opcjonalnie, od 500 sztuk)
- nasiona wybranej rośliny
- instrukcja sadzenia nadrukowana
we wnętrzu opakowania
złożonego opakowania: 50 x 80 mm

NATURA BOX
Zestaw do uprawy z dużą, wygodną doniczką
torfową w ekologicznym pudełku.
- owijka na pudełku i doniczce:
nadruk full color
papier biały eko lub kraft
BRANDOWANE
- instrukcja sadzenia 50 x 70 mm:
ELEMENTY
wydruk full color
ZESTAWU
papier biały eko lub kraft
- pudełko kraft lub białe
opcjonalnie: nadruk na pudełku

- instrukcje sadzenia 3 sztuki,
40 x 50 mm, full color,
BRANDOWANE
papier biały eko lub kraft
ELEMENTY
ZESTAWU - bilecik wiązany do pudełka:
full color, 4+4, papier kraft
lub biały eko

OPCJE
DODATKOWE

WYMIARY

- doniczka torfowa
- krążek torfowy
- nasiona wybranej rośliny
w wegańskiej kapsułce

WYMIARY

100 x 100 x 100 mm

NATURA TRÓJPAK

Trzy gatunki roślin w jednym zestawie. Dbaj o nie,
obserwuj, a kiedy podrosną - przesadź. To już mały
zagajnik!

POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU

POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU

- 3 x nasiona wybranych roślin
- 3 drewniane spinacze
- 3 doniczki torfowe 60 x 60 mm
- 3 krążki torfowe w eko torebce
- naklejka / nadruk na pudełku
- owijka na pudełko
- kartka z nadrukiem włożona
do środka, 4+4, 85 x 85 mm
100 x 100 x 100 mm
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ZIELONA FIOLKA

Bukiet w fiolce zamiast ciętych kwiatów? Kawałek
lasu, a może kwietna łąka? Jedno jest pewne:
będzie zielono!
Elegancki pomysł na ekologiczny prezent.
W szklanej fiolce zatkanej korkiem znajdują się
wybrane nasiona i dodatki, które ułatwią wzrost
roślin. Wystarczy wysypać zawartość do doniczki lub
na ziemię i podlać.

BRANDOWANE
ELEMENTY
ZESTAWU
POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU

WYMIARY

- nadruk full color na kartoniku kraft
lub białym eko
- opcjonalnie: naklejka na fiolce
- instrukcja sadzenia nadrukowana
na odwrocie kartonika
- nasiona + dodatki ułatwiające wzrost
- fiolka z korkiem
całość: 130 x 55 mm (wys./szer.)
fiolka: 80 x 22 mm (wys./szer.)

ZAKŁADKA NATURALNA

Tradycyjna, papierowa książka aż prosi się
o zakładkę. Do każdej z nich dołączamy woreczek
pełen wybranych nasion – każda okazja jest dobra, by
zrobić coś dla przyrody!

BRANDOWANE
ELEMENTY
ZESTAWU
POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU
WYMIARY

- nadruk dwustronny na zakładce, full color
- nadruk na znaczniku
- papier eko biały lub kraft
- saszetka z nasionami
- instrukcja sadzenia na odwrocie zakładki
180 x 50 mm. (wys./szer.)
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EKO KUBEK

Roślina wyrastająca z ekologicznego kubka.
Całość zamknięta owijką. Mnóstwo miejsca
na branding!

BRANDOWANE
ELEMENTY
ZESTAWU

- etykieta full color lub
nadruk bezpośredni
na kubku (od 1000 szt.)
- owijka nadruk full
color, biała eko lub kraft

POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU

- papierowy kubek,
kraft lub biały
- instrukcja sadzenia
70 x 50 mm
- wegańska kapsułka
z wybranymi nasionami
- krażek torfowy

kraft

WYMIARY

h : 90 mm
: 80 mm (góra)
: 50 mm

biały, eko

EKOSASZETKA
Ekosaszetki skrywają nasiona wybranej rośliny
i środowisko startowe dla jej rozwoju.
Kiedy roślinka podrośnie, bardzo łatwo przesadzić
ją do większego pojemnika lub wprost do natury.

BRANDOWANE
ELEMENTY
ZESTAWU
POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU

WYMIARY

- etykieta jedno lub dwustronna
- instrukcja 70 x 50 mm
- krążek torfowy
- nasiona wybranej rośliny
w wegańskiej kapsułce
145 x 85 x 30 mm (wys./szer./gł.)
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Prosta i sprawdzona metoda na reklamę
- z dodatkiem w postaci nasion wybranej
rośliny. Czasem "less is more"!

FOLDER Z NASIONAMI

BRANDOWANE
ELEMENTY
ZESTAWU

POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU
WYMIARY

NOWOŚCI

- ulotka full color
na eko papierze
białym lub kraft
- mini saszetka
z etykietą full color
- koperta z etykietą
lub nadrukiem (od 1000 szt.)
- nasiona wybranej
rośliny
na zdjęciu: A4 składane do A5
możliwe różne formaty

MINI SASZETKI Z NASIONAMI
Porcja nasion do wysiania w dwóch
wersjach: mini saszetce lub kopercie.
Idealne jako drobny upominek lub
dodatek do Twojego produktu.

MINI SASZETKA
KOPERTA
MINI SASZETKA

KOPERTA

BRANDOWANE
ELEMENTY
ZESTAWU

- etykieta full color

- naklejka
- nadruk bezpośreni
od 1000 szt.

POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU

- nasiona wybranej
rośliny w saszetce

- nasiona wybranej
rośliny w kopercie

WYMIARY

55 x 55mm

120 x 82 mm
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Koperta pełna zielonych. Uwaga, to nie jest korupcja!
W środku znajduje się brandowana karta
informacyjna i pakiet wybranych nasion.

ZIELONA KOPERTA

BRANDOWANE
ELEMENTY
ZESTAWU
POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU
WYMIARY

- kartka: druk dwustronny, full color,
na papierze białym eko lub kraft
- koperta: naklejka full color lub
od 1000 szt. druk jednostronny, full color
- nasiona wybranej rośliny

ZIELONA KARTA

koperta: 114 x 162 mm
kartka: 105 x 148 mm

Z naszą zieloną kartą
uśmiech obdarowanych
jest gwarantowany.
Przygotowujemy je
z ekologicznego papieru
i dołączamy niespodziankę
– nasiona wybranej rośliny

BRANDOWANE
ELEMENTY
ZESTAWU

- druk dwustronny, full color,
na papierze białym eko lub kraft
- naklejka na saszetce z nasionami

POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU

- nasiona wybranej rośliny
- instrukcja sadzenia nadrukowana
na kartce, pod saszetką

WYMIARY

kraft

biały, eko

standard: 157 X 113 mm
możliwe inne wymiary
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Estetyczne i starannie wykonane, przykuwają wzrok już od momentu wręczenia.
Każdy dzień to nowy listek na biurku i cały
pakiet dobrych emocji, które budują wizerunek Twojej marki.
GROW KITY W SZKLE + KWARC BARWIONY

kwarc barwiony
w wybranym kolorze
lub podłoże naturalne

grafika na wieczku

przywieszka

etykieta UV na folii
transparentnej, full color

- etykieta UV na folii transparentnej
- etykieta na wieczku
BRANDOWANE - przywieszka
ELEMENTY - pudełko brandowane naklejką lub nadrukiem
ZESTAWU - kwarc barwiony na wybrany kolor lub odłoże naturalne
POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU

WYMIARY

- nasiona wybranej rośliny
- instrukcja sadzenia
- pudełko bbiałe lub kraft
h: 95 mm
Ø: 75 mm
pudełko: 100 x 100x 100 mm

NOWOŚĆ

Specjalnie na święta - świąteczne kwarce z
efektem glow. Dostępne wersje błyszczących
wypełnień to srebrny, miedziany i złoty.
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GROW KITY W SZKLE + ZIEMIA

BIO-PET + ETYKIETA

BRANDING
- etykieta full color
- wieczko z grafiką
- pudełko brandowane naklejką lub nadrukiem
Rozmiar:
h: 95 mm
: 78 mm

grafika na wieczku
ziemia naturalna

etykieta
full color

PUDEŁKA

+ karta informacyjna z instrukcją

PRZYKŁADOWE GATUNKI NASION DO GADŻETÓW ROSNĄCYCH
cynia, onętek (inaczej kosmos), papryczka chili, niezapominajka, pomidor koktajlowy,
stokrotka, melisa, bazylia, tymianek, sosna, nagietek, rumianek, jodła, platan.
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BEE BOMBA

ZMOCZ, RZUĆ, POCZEKAJ. ŁĄKA GOTOWA!
Bee Bomba to specjalnie utwardzona kulka pełna nasion i biohumusu.
Zawiera kompozycję polskich dzikich kwiatów miododajnych. Rzuć Bee Bombę
na miejski nieużytek, zniszczony klomb albo do doniczki na parapecie – stworzysz kwietną łąkę,
czyli prawdziwy bufet dla pszczół!
W SŁOICZKU

BRANDOWANE - etykieta na szkle
ELEMENTY - etykieta na wieczku
ZESTAWU - etykieta lub nadruk na pudełku
POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU

- bee bomba
- instrukcja na spodzie słoiczka
- opcjonalnie: pudełko

WYMIARY

słoiczek: h: 50 mm, Ø: 45 mm
pudełko: 58 x 55 x 55 mm

W WORECZKU

BRANDING
- bilecik 70 x 50 mm, full color
papier kraft lub biały eko
Wymiary woreczka:

80 x 100 mm

W PUSZETCE

BEE BOMB

ZIELONY UPOMINEK

Masz w ręku bombę
z nasionami dzikich
kwiatów miododajnych
i biohumusem.
E KO LO G I A
J E S T P R O S TA !

BRANDOWANE
ELEMENTY - etykieta
ZESTAWU

Rzuć ją tam, gdzie chcesz
stworzyć bufet dla pszczół.

POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU
WYMIARY
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- bee bomba
- instrukcja wewnątrz puszetki
115 x 65 x 30 mm

W TEKTURCE

- zadruk full color na całej

BRANDOWANE
ELEMENTY powierzchni tekturki
ZESTAWU - papier biały eko lub kraft
POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU
WYMIARY

- bee bomba
- instrukcja na rewersie
44 x 90 x 18 mm
[szer. x wys. x gł.]

NOWOŚĆ

ZESTAWY CUD MIÓD

Pszczele upominki w zestawie
prezentują się doskonale!
Skompletuj swój ZESTAW z kilku
słodkich jak miód elementów:
naturalna świeca z węzy
pszczelej, bee bomba, naturalne
mydełko, wybrany miód.
BRANDING
- owijka na pudełko
z brandingiem klienta
Wymiary pudełka:
długość: 158 mm
szerokość: 61 mm
wysokość: 54 mm
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ŻYWE ROŚLINY
Dorosła roślina w eleganckim opakowaniu - oczywiscie z Twoim brandingiem.
Zielono i efektownie: o takim upominku sie nie zapomina!
1

DRZEWKO ŚWIĄTECZNE W PUDEŁKU

1

Żywe drzewko świąteczne, gustownie
zapakowane w jutowy woreczek i kraftowe
pudełko. Klasyczny sposób na przywołanie
magii Świąt – w eleganckiej odsłonie.
BRANDOWANE
ELEMENTY
ZESTAWU
POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU

WYMIARY

- etykieta 50x 70 mm, full color,
papier kraft lub biały
- etykieta na pudełku lub nadruk
- wybrana żywa roślina
( np. cyprys lub świerk)
- pudełko ( 1 lub 2 )
- instrukcja sadzenia nadrukowana
na kartce, pod saszetką
- worej jutowy (jasny lub ciemny)
- drewniany spinacz

2

pudełko 1, wymiary:
podstawa: 85 x 85 mm
wysokość: 340 - 350 mm
pudełko 2, wyiary:
podstawa: 100 x 100 mm
wysokość: 270 mm

SUKULENT W JUCIE

Woda, światło, dużo miejsca
w doniczce? A komu potrzebne
takie luksusy! Sukulenty to mało
uwagi, dużo frajdy i dobre
skojarzenia z marką na lata!
BRANDOWANE
ELEMENTY
ZESTAWU
POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU

WYMIARY
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- etykieta 40 x 55 mm (biała lub kraft)
- roślinka - wybrany sukulent
- doniczka
- juta
- drewniany spinacz
Wymiary doniczki : 50 x 40 mm

CHROBOTEK W DONICZCE
Chrobotek w betonowej lub drewnianej doniczce:
wygląda zjawiskowo jest dostępny w różnych kolorach i... nie trzeba
go podlewać, bo pobiera wilgoć z powietrza.

OKRĄGŁA DUŻA

KOLORY MCHU

khaki

leaf

may green

olive

SZEŚCIOKĄTNA MAŁA

BRANDOWANE
ELEMENTY
ZESTAWU
POZOSTAŁE
ELEMENTY
ZESTAWU
WYMIARY

- bilecik papier biały lub kraft, full color
- naklejka na pudełku
- mech chrobotek w wybranym kolorze
- doniczka betonowa okrągła lub sześciokątna
OKRĄGŁA DUŻA

SZEŚCIOKĄTNA MAŁA

Ø: 82 mm, h: 52 mm

Ø: 72 mm, h: 52 mm

pudełko: 100 x 100 x 100 mm

pudełko: 100 x 100 x 100 mm
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Gorąca, gęsta kawa i aromatyczna herbata
to reklamowe evergreeny. Starannie i ekologicznie
zapakowane, sprawdzą się w każdej sytuacji.

KAWA I HERBATA

- w słoiczku lub torebce
- w folii lub papierze
- bogaty branding
- różne gramatury
Pomożemy w doborze
świeżo palonej kawy
i aromatycznej herbaty

EKO CHOCO

Czekolada – prezentowy
klasyk. Trudno przejść
obok niej obojętnie.
Szczególnie, jeśli jest
robiona ręcznie, ma
w sobie zatopione owoce
i jest pięknie zapakowana
w czekoladownik!
Dostępna w różnych smakach, dwóch
rozmiarach i gramaturach, również w wersji
bez cukru lub BIO z certyfikatem.
BRANDING
- czekoladownik z nadrukiem
full color, papier biały eko lub kraft
ELEMENTY ZESTAWU
- wybrana czekolada z wybranymi
dodatkami
Standardowa: 53 g
191 x 87 x 11 mm [szer. x wys. x gr.]
Duża: 105 g
220 x 120 x 13 mm [szer. x wys. x gr.]
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ŚWIECE ROŚLINNE
ZAPACHOWE

Wosk roślinny zamiast toksycznej parafiny,
naturalne olejki eteryczne zamiast aromatów,
eleganckie szkło w miejsce tworzywa.

BRANDING
wosk roślinny
o wybranym zapachu

grafika na wieczku

bilecik

etykieta UV na folii
transparentnej, full color

Mała:
h: 65 mm
77 mm

Duża:
h: 95 mm
77 mm

+ karta informacyjna z instrukcją
+ pudełko z brandingiem
+ insert (opcjonalnie)

DO MASAŻU
Roślinny wosk z olejkami eterycznymi, w gustownym
ceramicznym opakowaniu. Zafunduj klientom strefę
wellness w ich własnych domach!
BRANDING
- owijka eko biała lub kraft
z nadrukiem full color
-naklejka na świecy
lub nadruk bezpośredni
ELEMENTY ZESTAWU
- ceramiczna osłonka
- drewniany knot
- wosk z olejkami
PRZYKŁADOWE ZAPACHY:
Olejki:
wanilia, kokos, piżmo, orchidea, drzewo kaszmirowe,
drzewo sandałowe, bambus, świerk, eukaliptus,
lawenda, wanilia z cynamonem i miodem
-19 -

Inspirowane perfumami:
Code, Mademoiselle, Amber, Allure, Si,
DG. Light Blue, Boss No.6, SHE

BETONOWE

NOWOŚĆ

Świeca roślinna w modnej,
betonowej oprawie.
Prostota i minimalizm.
Ø: 82 mm, h: 52 mm

MYDŁA HAND MADE
Ręcznie robione, pachnące mydełka, tworzone według oryginalnych
receptur. Mydełka mogą mieć różne kształty, kolory, gramatury,
rodzaje opakowań a przede wszystkim zapachy i właściwości.
Mydło z personalizowaną pieczątką,
różne gramatury i kształty

Mydło z formy, „100% HAND MADE”, 45g

Mydło z zatopionym logo, różne gramatury i kształty

Mydło - bryłka, 90g
OPAKOWANIE I BRANDING MYDEŁ DO WYBORU:
- pudełko z owijką z nadrukiem, papier biały eko lub kraft
- nadruk lub naklejka na pudełku
- woreczek jutowy z personalizowanym bilecikiem
biały eko lub kraft
- klisza z logo zatopiona w mydle
- worek papierowy z brandingiem
- kolor i zapach mydła do wyboru

- 20 -

DO KĄPIELI
PŁATKI KWIATÓW W SASZETCE
Aromatyczna kąpiel w kwiatach? Takie rzeczy nie tylko na filmach!
Podaruj klientkom upominek, który przemieni wannę w SPA.
W środku znajdują się specjalnie przygotowane, suszone płatki.
PŁATKI 20 g
- wybrana kompozycja płatków kwiatów (lista na dole strony)
BRANDING
- etykieta 75 x 110 mm
full color

WYMIARY
110 x 65 x 185 mm
[ szer. x gł. x wys.]

NOWOŚĆ

.
SÓL KĄPIELOWA W SŁOIKU LUB SASZETCE

Chcesz pokazać klientowi, że o niego dbasz?
Podaruj mu SPA zaklęte w gadżet. Sole do kąpieli
to oryginalny prezent z klasą
SÓL W SŁOIKU, BRANDING
- wybrana kompozycja soli (lista na dole strony)
- etykieta UV na folii transparentnej
- wieczko
- przywieszka
- pudełko brandowane naklejką lub nadrukiem
- kartka z informacją o produkcie 85 x 85 mm
Gramatura: 350 g
h: 95 mm

: 77 mm

SÓL KĄPIELOWA W SASZETCE 200 g
- wybrana kompozyja soli
- branding i wymiary takie same jak w przypadku
płatków w saszetce
DODATKI DO SOLI KĄPIELOWYCH:
- lawenda
- suszona pomarańcza
- cynamon
- płatki róż
PRZYKŁADOWE KOMPOZYCJE
PŁATKÓW KWIATOWYCH SPA:
- płatki róż + nagietek + chaber bławatek
- płatki róż + nagietek + lawenda

PRZYKŁADOWE ZAPACHY PRODUKTÓW:
Olejki: wanilia, kokos, piżmo, orchidea, drzewo
kaszmirowe, drzewo sandałowe, bambus, świerk,
eukaliptus, lawenda, wanilia z cynamonem i
miodem
Inspirowane perfumami: Code, Mademoiselle,
Amber, Allure, Si, DG. Light Blue, Boss No.6, SHE
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OGRZEWACZ Z PESTKAMI WIŚNI

NOWOŚĆ

Rozgrzewa tak jak wiśniówka,
ale nie boli po nim głowa.
Ręcznie szyty worek z Twoim
brandem zawiera pestki wiśni,
które doskonale magazynują
ciepło.
Doskonały wybór na chłodne,
jesienno-zimowe dni.

WOREK NA OCZY Z LAWENDĄ
Branding
- wybór wzoru materiału
- metka z logo (czarno - biała)
Woreczek, wymiary
- ok. 105 x 190 mm

Połóż się, zamknij oczy i pozwól
sobie na chwilę spokoju.
Szyty w Polsce, bawełniany worek
na oczy wypełniony siemieniem
lnianym i naturalną, kojacą lawendą
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ZESTAWY
Potrzebny większy prezent?
Świetnie sprawdzi się starannie zapakowany
zestaw. Wybierz jedną z gotowych opcji albo
skomponuj coś specjalnego z naszych
upominków.
Oprócz produktów z katalogu, w zestawach
oferujemy specjalne dodatki i słodycze.

A może jednak coś mniejszego?
Połącz nasze dwa produkty pakowane w szkło
(Grow kity, świece, sole, musy) w efektowny
duet.
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