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kwiatykosze prezentowe STROIKI ŚWIĄTECZNE Prezenty owocowe



Wstęp

Dlaczego Poczta Kwiatowa  ?

Koszt podatkowy: Zakup prezentów dla pracowników można potraktować jako wydatek, którego celem jest motywacja pracowników, tym samym wyda-
tek wpływający pośrednio na przyszłe przychody naszej � rmy, a zatem taki, który można uznać za koszt podatkowy. VAT: Prezenty � rmowe dla kontrahen-

tów i klientów są formą budowania świadomości naszej marki, innymi słowy - reklamy. Wydatki na reklamę podlegają odliczeniu VAT w wysokości 100%.

Specjalizujemy się w szybkim dostarczaniu upominków (kosze prezentowe z delikatesami, skrzynki ze słodyczami wysokiej jakości, świeże owoce, kwiaty) na 
terenie całej Polski. Jesteśmy gotowi doręczyć bukiet kwiatów w 4 h , a pozostałe prezenty w 24 h do dowolnego miejsca w kraju.

Sieć Poczta Kwiatowa® oferuje pełną obsługę � rm w zakresie wysyłki kwiatów oraz prezentów zarówno na terenie Polski jak i za granicą. 

Niezależnie od tego czy szukasz upominków dla kontrahentów, czy chciałbyś podziękować pracownikom za wspaniały rok, a może myślisz o reklamie swojej 
marki – Poczta Kwiatowa® gwarantuje najlepsze rozwiązania dla � rm. Nasze podarunki są eleganckie i odpowiednio wyważone do o� cjalnych sytuacji.



Świeże bukiety na cały świat
Oddział partnera biznesowego znajduje się za granicą? Dla nas to żaden problem. Doręczymy kwiaty w dowolnym miejscu 
nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Jesteśmy członkiem największej międzynarodowej sieci zajmującej się doręczaniem 

kwiatów: Inter� ory. Język kwiatów, podobnie jak biznesu, jest językiem międzynarodowym.
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Bukiet Świąteczny

4

SKU: 9105

Dostawa wyceniana indywidualnie. Możliwa dostawa wielu prezentów pod jeden adres jak 
również każdego prezentu pod inny adres (np. adres domowy pracowników).

Opis produktu:

Medioklades, róże i bombki to coś, co nasza kwiaciarnia przygotowała, 

abyś mógł sprawić radość najbliższym. Z nami bukiety świąteczne 

nabierają niepowtarzalnego charakteru. Bukiet Świąteczny to idealny nabierają niepowtarzalnego charakteru. Bukiet Świąteczny to idealny nabierają niepowtarzalnego charakteru. Bukiet Świąteczny to idealny 

prezent na Święta Bożego Narodzenia, za pomocą którego możesz prezent na Święta Bożego Narodzenia, za pomocą którego możesz prezent na Święta Bożego Narodzenia, za pomocą którego możesz 

pokazać, jak bardzo kogoś kochasz! Bukiet będzie idealny zarówno dla pokazać, jak bardzo kogoś kochasz! Bukiet będzie idealny zarówno dla pokazać, jak bardzo kogoś kochasz! Bukiet będzie idealny zarówno dla 

Ukochanej osoby, jak i dla Mamy czy Babci. Ta świąteczna kompozycja z Ukochanej osoby, jak i dla Mamy czy Babci. Ta świąteczna kompozycja z Ukochanej osoby, jak i dla Mamy czy Babci. Ta świąteczna kompozycja z 

pewnością zostanie doceniona przez każdego.pewnością zostanie doceniona przez każdego.pewnością zostanie doceniona przez każdego.

Zamów Bukiet Świąteczny, dołącz bilecik i ślij piękno Zamów Bukiet Świąteczny, dołącz bilecik i ślij piękno Zamów Bukiet Świąteczny, dołącz bilecik i ślij piękno 

bożonarodzeniowych dni wprost do rąk ukochanej osoby! Poczta bożonarodzeniowych dni wprost do rąk ukochanej osoby! Poczta bożonarodzeniowych dni wprost do rąk ukochanej osoby! Poczta 

Kwiatowa®

Skład: róże, medioklades, gipsówka, bombkiSkład: róże, medioklades, gipsówka, bombkiSkład: róże, medioklades, gipsówka, bombki

już od: mały: 99 zł,  średni: 107 zł,  duży: 137 zł netto

8% VAT
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Bukiet Radosny
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Opis produktu:

Bukiet „Radosny” to nowa kompozycja z kolekcji szmaragdowej Poczty 

Kwiatowej®. Gerbery ułożone przez mistrzów � orystyki zachwyca swoim 

urokiem. To idealny pomysł na oryginalny prezent, którym zachwycisz urokiem. To idealny pomysł na oryginalny prezent, którym zachwycisz urokiem. To idealny pomysł na oryginalny prezent, którym zachwycisz 

swoich bliskich. Przekaż radość rodzinie i podaruj szczery uśmiech. swoich bliskich. Przekaż radość rodzinie i podaruj szczery uśmiech. swoich bliskich. Przekaż radość rodzinie i podaruj szczery uśmiech. 

Zapewnij ukochanym niezapomniane chwile, udekorowane pięknymi Zapewnij ukochanym niezapomniane chwile, udekorowane pięknymi Zapewnij ukochanym niezapomniane chwile, udekorowane pięknymi 

i pachnącymi kwiatami. Gwarancję wysokiej jakości, oraz wykonania i pachnącymi kwiatami. Gwarancję wysokiej jakości, oraz wykonania i pachnącymi kwiatami. Gwarancję wysokiej jakości, oraz wykonania 

na najwyższym poziomie przez doświadczonych � orystów gwarantuje na najwyższym poziomie przez doświadczonych � orystów gwarantuje na najwyższym poziomie przez doświadczonych � orystów gwarantuje 

Poczta Kwiatowa®, Twoja kwiaciarnia internetowa.Poczta Kwiatowa®, Twoja kwiaciarnia internetowa.Poczta Kwiatowa®, Twoja kwiaciarnia internetowa.

Skład: Gerbery, limonium, zieleń dekoracyjna, kryzaSkład: Gerbery, limonium, zieleń dekoracyjna, kryzaSkład: Gerbery, limonium, zieleń dekoracyjna, kryza

SKU: 26002

już od: mały: 67 zł,  średni: 87 zł,  duży: 127 zł netto

Dostawa wyceniana indywidualnie. Możliwa dostawa wielu prezentów pod jeden adres jak 
również każdego prezentu pod inny adres (np. adres domowy pracowników).

8% VAT
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Bukiet Pastelowy
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SKU: 4000010
HIT

Dostawa wyceniana indywidualnie. Możliwa dostawa wielu prezentów pod jeden adres jak 
również każdego prezentu pod inny adres (np. adres domowy pracowników).

Opis produktu:

Wyjątkowy prezent jest zarówno pięknym gestem i miłą niespodzianką. 

Nie jest zatem dziwne, że kwiaty to najczęściej wybierany upominek na 

różne okazje. Są one wyrazem najszczerszych uczuć, życzeń, gratulacji czy różne okazje. Są one wyrazem najszczerszych uczuć, życzeń, gratulacji czy różne okazje. Są one wyrazem najszczerszych uczuć, życzeń, gratulacji czy 

tych trudniejszych słów w postaci przeprosin, pocieszenia czy wsparcia. tych trudniejszych słów w postaci przeprosin, pocieszenia czy wsparcia. tych trudniejszych słów w postaci przeprosin, pocieszenia czy wsparcia. 

Propozycją uniwersalną, która będzie odpowiednia w każdej sytuacji Propozycją uniwersalną, która będzie odpowiednia w każdej sytuacji Propozycją uniwersalną, która będzie odpowiednia w każdej sytuacji 

jest nowy Bukiet Pastelowy. Poczta Kwiatowa® stworzyła niezwykłą jest nowy Bukiet Pastelowy. Poczta Kwiatowa® stworzyła niezwykłą jest nowy Bukiet Pastelowy. Poczta Kwiatowa® stworzyła niezwykłą 

kompozycję świeżych goździków, margerytek, róż oraz pasującego kompozycję świeżych goździków, margerytek, róż oraz pasującego kompozycję świeżych goździków, margerytek, róż oraz pasującego 

przybrania � orystycznego, by każdy mógł obdarzyć swych bliskich przybrania � orystycznego, by każdy mógł obdarzyć swych bliskich przybrania � orystycznego, by każdy mógł obdarzyć swych bliskich 

czymś naprawdę pięknym i wyjątkowym. Kwiaty są odpowiednio czymś naprawdę pięknym i wyjątkowym. Kwiaty są odpowiednio czymś naprawdę pięknym i wyjątkowym. Kwiaty są odpowiednio 

zabezpieczone, dlatego tra� ą do adresata w stanie idealnym.zabezpieczone, dlatego tra� ą do adresata w stanie idealnym.zabezpieczone, dlatego tra� ą do adresata w stanie idealnym.

Skład: Margaretka, Goździk, Róża, Alstromeria, Gipsówka, Skład: Margaretka, Goździk, Róża, Alstromeria, Gipsówka, Skład: Margaretka, Goździk, Róża, Alstromeria, Gipsówka, 

Papier dekoracyjny

od 89 zł netto

8% VAT



Zebranie adresów dostawy pracowników i ustalenie jednego 
wspólnego terminu wysyłki dogodnego dla wszystkich może 

stanowić organizacyjną przeszkodę w � rmie. Dostawa typu 
Comfort minimalizuje konieczny do tego nakład pracy.

ak to działa? Podajesz e-mail lub numer telefonu do odbiorcy 
(kontrahenta, pracownika) zamiast jego adresu podczas 

składania zamówienia, a Poczta Kwiatowa® kontaktuje się 
z odbiorcą w celu ustalenia miejsca i daty dostawy we 

własnym zakresie.

Dostawa bez znajomości adresu



Rośliny doniczkowe
Zamawiając bukiet kwiatów, często mamy obawę o krótki czas ich życia. Chcielibyśmy, 
żeby nasze kwiaty stały jak najdłużej. Najlepszym rozwiązaniem jest zamówienie roślin 

doniczkowych, gdyż są one niezwykle trwałe. Rośliny doniczkowe jako podarunek 
podkreślą zatem trwałość relacji.

żeby nasze kwiaty stały jak najdłużej. Najlepszym rozwiązaniem jest zamówienie roślin 
doniczkowych, gdyż są one niezwykle trwałe. Rośliny doniczkowe jako podarunek 
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Sanseveria
Najnowszą propozycją od Poczty Kwiatowej® są antysmogowe kwiaty Najnowszą propozycją od Poczty Kwiatowej® są antysmogowe kwiaty Najnowszą propozycją od Poczty Kwiatowej® są antysmogowe kwiaty 
w doniczce. To rośliny, które nie tylko pełnią funkcję dekoracyjną, ale i 
praktyczną oczyszczając powietrze! Jednym z najlepszych przykładów 
jest Sanseveria. Ten kwiat doniczkowy pięknie się prezentuje o każdej 
porze roku i w każdym miejscu, nawet tam gdzie inne gatunki nie chcą porze roku i w każdym miejscu, nawet tam gdzie inne gatunki nie chcą porze roku i w każdym miejscu, nawet tam gdzie inne gatunki nie chcą 
rosnąć czy to w biurach czy to w halach fabrycznych. Jest także bardzo rosnąć czy to w biurach czy to w halach fabrycznych. Jest także bardzo rosnąć czy to w biurach czy to w halach fabrycznych. Jest także bardzo 
łatwy w pielęgnacji, bowiem znosi nawet niedobór wody czy brak światła. łatwy w pielęgnacji, bowiem znosi nawet niedobór wody czy brak światła. łatwy w pielęgnacji, bowiem znosi nawet niedobór wody czy brak światła. 
Idealnie sprawdzi się jako prezent w ramach podziękowań czy jako Idealnie sprawdzi się jako prezent w ramach podziękowań czy jako Idealnie sprawdzi się jako prezent w ramach podziękowań czy jako 
niespodzianka. 

Wężownica preferuje suszę, może wytrzymać bez wody nawet kilka Wężownica preferuje suszę, może wytrzymać bez wody nawet kilka Wężownica preferuje suszę, może wytrzymać bez wody nawet kilka 
miesięcy. Zimą należy szczególnie uważać aby nie podlewać jej zbyt miesięcy. Zimą należy szczególnie uważać aby nie podlewać jej zbyt miesięcy. Zimą należy szczególnie uważać aby nie podlewać jej zbyt 
ob� cie. Jej podłoże musi być niezbyt wilgotne, potrzebuje miejsca ob� cie. Jej podłoże musi być niezbyt wilgotne, potrzebuje miejsca ob� cie. Jej podłoże musi być niezbyt wilgotne, potrzebuje miejsca 
słonecznego lub lekko zacienionego. Latem temperaturą optymalną dla słonecznego lub lekko zacienionego. Latem temperaturą optymalną dla słonecznego lub lekko zacienionego. Latem temperaturą optymalną dla 
Wężownicy będzie 24°C, a zimą do 18°C. Minimalna temperatura jaką Wężownicy będzie 24°C, a zimą do 18°C. Minimalna temperatura jaką Wężownicy będzie 24°C, a zimą do 18°C. Minimalna temperatura jaką 
toleruje Sansewieria to 10°C.

Cena nie zawiera doniczki dekoracyjnej.Cena nie zawiera doniczki dekoracyjnej.Cena nie zawiera doniczki dekoracyjnej.

SKU: 9600005

od 99 zł netto

Dostawa wyceniana indywidualnie. Możliwa dostawa wielu prezentów pod jeden adres jak 
również każdego prezentu pod inny adres (np. adres domowy pracowników).

ANTYSMOGOWA

19

8% VAT
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Monstera
Kolejną rośliną doniczkową, wprowadzoną przez Pocztę Kwiatową®, jest Kolejną rośliną doniczkową, wprowadzoną przez Pocztę Kwiatową®, jest Kolejną rośliną doniczkową, wprowadzoną przez Pocztę Kwiatową®, jest 
Monstera. Charakteryzuje się szerokimi, sercokształtnymi liśćmi oraz dosyć 
długimi łodygami. Bardzo dobrze znosi warunki panujące w mieszkaniu. 
Nie jest zatem trudna w uprawie. Wymaga jednak pół cienistego miejsca, 
bowiem nie lubi bezpośredniego nasłonecznienia. Stanie wspaniałym bowiem nie lubi bezpośredniego nasłonecznienia. Stanie wspaniałym bowiem nie lubi bezpośredniego nasłonecznienia. Stanie wspaniałym 
prezentem dla bliskich na każdą okazję. 

Cena nie zawiera doniczki dekoracyjnej.

SKU: 9600009

od 99 zł netto

Dostawa wyceniana indywidualnie. Możliwa dostawa wielu prezentów pod jeden adres jak 
również każdego prezentu pod inny adres (np. adres domowy pracowników).
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8% VAT



Stroiki świąteczne
W Polskiej tradycji, stroiki od zawsze stanowią nieodłączna część Bożego Narodzenia. 

Nie może ich zabraknąć na każdym stole wigilijnym. 
W Polskiej tradycji, stroiki od zawsze stanowią nieodłączna część Bożego Narodzenia. 
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Stroik na Boże Narodzeni
Świąteczna atmosfera podana na tacy- dosłownie: gęsty cyprys z Świąteczna atmosfera podana na tacy- dosłownie: gęsty cyprys z Świąteczna atmosfera podana na tacy- dosłownie: gęsty cyprys z 
bombkami i bożonarodzeniową świecą na przybraniu z jodły. Jeśli 
poszukujesz pięknych oraz eleganckich dekoracji na Twój wigilijny stół 
jest to produkt stworzony własnie na taka okazję! Doskonały pomysł 
na gotową dekorację świątecznego stołu. Idealnie komponuje się ze na gotową dekorację świątecznego stołu. Idealnie komponuje się ze na gotową dekorację świątecznego stołu. Idealnie komponuje się ze 
wspaniałymi świątecznymi potrawami. Stroik na Boże Narodzenie tak jak wspaniałymi świątecznymi potrawami. Stroik na Boże Narodzenie tak jak wspaniałymi świątecznymi potrawami. Stroik na Boże Narodzenie tak jak 
resztę naszych produktów, wykonują najbardziej doświadczeni � oryści w resztę naszych produktów, wykonują najbardziej doświadczeni � oryści w resztę naszych produktów, wykonują najbardziej doświadczeni � oryści w 
kraju! Podziel się radością w magicznym okresie Świąt! Spraw uśmiech na kraju! Podziel się radością w magicznym okresie Świąt! Spraw uśmiech na kraju! Podziel się radością w magicznym okresie Świąt! Spraw uśmiech na 
twarzach najbliższych Ci osób podczas pięknych, wspólnych chwil! Poczta twarzach najbliższych Ci osób podczas pięknych, wspólnych chwil! Poczta twarzach najbliższych Ci osób podczas pięknych, wspólnych chwil! Poczta 
Kwiatowa® tworzy najpiękniejsze stroiki świąteczne. Twoja kwiaciarnia Kwiatowa® tworzy najpiękniejsze stroiki świąteczne. Twoja kwiaciarnia Kwiatowa® tworzy najpiękniejsze stroiki świąteczne. Twoja kwiaciarnia 
internetowa. Wesołuch Świąt. 

Skład: cyprys, świeca metalizowana, bombki, susz, zieleń, tacaSkład: cyprys, świeca metalizowana, bombki, susz, zieleń, tacaSkład: cyprys, świeca metalizowana, bombki, susz, zieleń, taca

SKU: 9118

od X 169 zł netto

Dostawa wyceniana indywidualnie. Możliwa dostawa wielu prezentów pod jeden adres jak 
również każdego prezentu pod inny adres (np. adres domowy pracowników).

22

5% VAT
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Mini choinka żywa
Przystrajanie choinki na święta Bożego Narodzenia to tradycja, która sięga Przystrajanie choinki na święta Bożego Narodzenia to tradycja, która sięga Przystrajanie choinki na święta Bożego Narodzenia to tradycja, która sięga 
jeszcze czasów przedchrześcijańskich. Zwyczaj ten trwa do dziś, nikt nie 
wyobraża sobie Gwiazdki bez tego najcharakterystyczniejszego drzewka. 
W naszej ofercie mamy pięknie przystrojony stroik będący malutką wersją W naszej ofercie mamy pięknie przystrojony stroik będący malutką wersją W naszej ofercie mamy pięknie przystrojony stroik będący malutką wersją 
dużego iglaczka, dostępny w trzech wielkościach. Jeśli zależy Ci, aby dużego iglaczka, dostępny w trzech wielkościach. Jeśli zależy Ci, aby dużego iglaczka, dostępny w trzech wielkościach. Jeśli zależy Ci, aby 
podtrzymać tradycję posiadania przystrojonej choinki w okresie świąt podtrzymać tradycję posiadania przystrojonej choinki w okresie świąt podtrzymać tradycję posiadania przystrojonej choinki w okresie świąt 
Bożego Narodzenia, a masz małe mieszkanie, czy niewystarczająca ilość Bożego Narodzenia, a masz małe mieszkanie, czy niewystarczająca ilość Bożego Narodzenia, a masz małe mieszkanie, czy niewystarczająca ilość 
miejsca na dużą choinkę to już nie jest żaden problem! Poczta Kwiatowa® miejsca na dużą choinkę to już nie jest żaden problem! Poczta Kwiatowa® miejsca na dużą choinkę to już nie jest żaden problem! Poczta Kwiatowa® 
- Twoja kwiaciarnia internetowa uratuje w każdej sytuacji! - Twoja kwiaciarnia internetowa uratuje w każdej sytuacji! - Twoja kwiaciarnia internetowa uratuje w każdej sytuacji! 

Skład: gałązki żywej jodły, szyszki, suszona pomarańcza, kokardka, Skład: gałązki żywej jodły, szyszki, suszona pomarańcza, kokardka, Skład: gałązki żywej jodły, szyszki, suszona pomarańcza, kokardka, 
osłonka, bombki

SKU: 9130

od X 147 zł netto

Dostawa wyceniana indywidualnie. Możliwa dostawa wielu prezentów pod jeden adres jak 
również każdego prezentu pod inny adres (np. adres domowy pracowników).
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5% VAT



Pyszne owoce
Dostawa wyceniana indywidualnie. Możliwa dostawa wielu prezentów pod jeden adres 

jak również każdego prezentu pod inny adres (np. adres domowy pracowników). Dostawa 
wyceniana indywidualnie. Możliwa dostawa wielu prezentów pod jeden adres jak również 

każdego prezentu pod inny adres (np. adres domowy pracowników).
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Kokosowe truskawki 
z różyczkami
Słodki i jednocześnie elegancki prezent? To możliwe! Dzięki 
wyśmienitemu połączeniu kokosa, białej czekolady i soczystych 
truskawek od Poczty Kwiatowej.

Truskawki i czekolada to klasyka gatunku. Znany i lubiany przysmak Truskawki i czekolada to klasyka gatunku. Znany i lubiany przysmak Truskawki i czekolada to klasyka gatunku. Znany i lubiany przysmak 
wybierany przez wiele osób. Nie ma nic przyjemniejszego od chrupiącej, wybierany przez wiele osób. Nie ma nic przyjemniejszego od chrupiącej, wybierany przez wiele osób. Nie ma nic przyjemniejszego od chrupiącej, 
czekoladowo-kokosowej polewy wraz z czerwonym, truskawkowym czekoladowo-kokosowej polewy wraz z czerwonym, truskawkowym czekoladowo-kokosowej polewy wraz z czerwonym, truskawkowym 
wnętrzem od Delimaro.

Skład: czekolada biała, truskawki, wiórki kokosowe, czekoladowe różyczkiSkład: czekolada biała, truskawki, wiórki kokosowe, czekoladowe różyczkiSkład: czekolada biała, truskawki, wiórki kokosowe, czekoladowe różyczki

Waga: 0,33 kg

SKU: 8480116 

od 57 zł netto

Czekoladowe
różyczki

Dostawa wyceniana indywidualnie. Możliwa dostawa wielu prezentów pod jeden adres jak 
również każdego prezentu pod inny adres (np. adres domowy pracowników).
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Kosz z owocami
Dojrzałe w słońcu melony, soczyste pomarańcze, pełne witamin cytryny... Dojrzałe w słońcu melony, soczyste pomarańcze, pełne witamin cytryny... Dojrzałe w słońcu melony, soczyste pomarańcze, pełne witamin cytryny... 
poznaj wszystkie cytrusy, wchodzące w skład tego imponującego kosza. 
Jest to przepyszna kompozycja, która zawiera w sobie same dobroci 
natury. Sprawdzi się jako znakomity prezent na każdą okazję. Kto by nie 
chciał dostać energetycznego, a przede wszystkim zdrowego zastrzyku chciał dostać energetycznego, a przede wszystkim zdrowego zastrzyku chciał dostać energetycznego, a przede wszystkim zdrowego zastrzyku 
pochodzącego prosto z natury? Otocz bliskich troską - prześlij ciepłe pochodzącego prosto z natury? Otocz bliskich troską - prześlij ciepłe pochodzącego prosto z natury? Otocz bliskich troską - prześlij ciepłe 
życzenia z porządną dawką dobroczynnych składników! Niech posmakują życzenia z porządną dawką dobroczynnych składników! Niech posmakują życzenia z porządną dawką dobroczynnych składników! Niech posmakują 
ich w postaci soków, przetworów albo na surowo, każdy pomysł będzie ich w postaci soków, przetworów albo na surowo, każdy pomysł będzie ich w postaci soków, przetworów albo na surowo, każdy pomysł będzie 
dobry!

Skład: : Mango 2 szt., Melon żółty 1 szt., Melon zielony 1 szt., Ananas  1 szt., Skład: : Mango 2 szt., Melon żółty 1 szt., Melon zielony 1 szt., Ananas  1 szt., Skład: : Mango 2 szt., Melon żółty 1 szt., Melon zielony 1 szt., Ananas  1 szt., 
Pomarańcze 1 kg, Cytryny 1 kg, Koszyk ratanowy zamykanyPomarańcze 1 kg, Cytryny 1 kg, Koszyk ratanowy zamykanyPomarańcze 1 kg, Cytryny 1 kg, Koszyk ratanowy zamykany

SKU: 8400064

od 119  zł netto

Dostawa wyceniana indywidualnie. Możliwa dostawa wielu prezentów pod jeden adres jak 
również każdego prezentu pod inny adres (np. adres domowy pracowników).
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Zapraszamy do kontaktu


