
Katalog Świąteczny

kwiatykosze prezentowe prezenty owocowe



Dlaczego Poczta Kwiatowa

Koszt podatkowy: 

Zakup prezentów dla pracowników można potraktować jako wydatek, którego celem jest motywacja pracowników, tym samym wydatek 
wpływający pośrednio na przyszłe przychody naszej � rmy, a zatem taki, który można uznać za koszt podatkowy. 

VAT: Prezenty � rmowe dla kontrahentów 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. Mamy już ponad 20 lat doświadczenia w dostawie bukietów i koszy prezentowych w Polsce 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.

Zakup prezentów dla pracowników można potraktować jako wydatek, którego celem jest motywacja pracowników, tym samym wydatek 
wpływający pośrednio na przyszłe przychody naszej � rmy, a zatem taki, który można uznać za koszt podatkowy. 

 Prezenty � rmowe dla kontrahentów i klientów są formą budowania świadomości naszej marki, innymi słowy - reklamy. 

Wszystkie ceny w katalogu są cenami netto. 

Prezent świąteczny można zamówić z dostawą pod wiele adresów lub zbiorczo pod jeden adres.
Do każdego prezentu należy doliczyć koszt dostawy 12 zł netto lub 150 zł netto za dostawę

 paletową (do 42 prezentów na palecie pod jeden adres). 

Możliwość zamówienia już od 1 sztuki. 
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Wieniec Świąteczny Cicha Noc
Zaskocz bliskich miłym upominkiem który pięknie ozdobi ich dom 

na świąteczny czas. Nasza kwiaciarnia proponuje Ci piękną dekorację 

świąteczną- Wieniec Świąteczny ,,Cicha Noc”. Wieńce świąteczne z oferty 

Poczty Kwiatowej® to ozdoby które wprowadzą świąteczną atmosferę do 

domu i podkreślą wyjątkowość Bożego Narodzenia.

SKU: 8400235

Bukiet Świąteczny
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 

prezent na Święta Bożego Narodzenia, za pomocą którego możesz 

pokazać, jak bardzo kogoś kochasz!

SKU: 9105

124 zł
108 zł

KWIATY ŚWIĄTECZNE

124 zł
138 zł

108 zł
119 zł

vat 8%

vat 8%
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Bukiet owocowy Radość
Witaminy w owocach niosą Radość! Kiwi, melon, truskawki i oczywiście słodki ananas – tak odpowiednio 

dobrane składniki wraz z odrobiną magii i akcentem ciemnych winogron przybierają postać kolorowego, 

owocowego bukietu. Podaruj najbliżej osobie tak efektowny bukiet kwiatów powstałych z soczystych i 

przesłodkich owoców. Zapewniamy, że zniknie w mgnieniu oka! Bo kto nie skusi się na ananasowego kwiatka 

i winogronowe gałązki? Nie znamy takiej osoby! Wyślij owocowy prezent do dowolnego miejsca w Polsce i 

spraw... Radość!

SKU: 8480021

Kokosowe truskawki 
z czekoladowymi różyczkami

• Truskawki

• Czekolada biała

• Wiórki kokosowe

• Czekoladowe różyczki Delimaro™

Waga: ok. 400-500g

SKU: 8480116

133 zł
82 zł

ŚWIĄTECZNE OWOCE

133 zł
147 zł

82 zł
91 zł

vat 8%

vat 8%



pocztakwiatowa.pl    |    22 828 95 95    |    � rma@pocztakwiatowa.pl

Kosz pełen mocy
• Ciastka w puszcze Tivoli Tiramisu Dark 

• Kawa świeżo mielona Brasil & India, 250 g 

• Fińskie cukierki Gilties kawa i karmel

• Czekolada Delimaro „w kropelkach” do picia, w kubku (150 g)

• Jack Daniels No 7 black 0,7 l

• Koszyk wiklinowy wykładany materiałem

SKU: 8001324

Zestaw z Prosecco
• Miód lipowy Miody Polskie w szkatułce (40 g)

• Bolci/Delimaro praliny eleganckie (100 g)

• Czekolada szwajcarska Toblerone czarna (100 g)

• Wieczna róża czerwona

• Figi hiszpańskie w czekoladzie Rabitos Royale, czarne 8 szt. (125 g)

• Włoskie Prosecco Treviso Stock, 0,7 l

 • Koszyk wiklinowy biały z wyściółką

SKU: 8001320

167,56 zł
123,66 zł

ZESTAWY ŚWIĄTECZNE

167,56 zł
186,18 zł

123,66 zł
137,40 zł

prosecco
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Woodford Basket
• Woodford reserve distiller’s select bourbon 0,7 l

• Fińskie cukierki Gilties, kawa i karmel (90 g)

• Bolci praliny, elegancka drewniana szkatułka

• Miód z sokiem z czarnego bzu (250 g)

• Koszyk wiklinowy ciemny brąz

SKU: 8001326

Złoto dla zuchwałych na Święta
• Skrzynka drewniana grawerowana

• Praliny feletti złote (100 g)

• Gilties drops Mango i Chilii (90 g)

• Auchentoshan Single Malt Oak 0,7 l

• Skrzynka drewniana z grawerem 

świątecznym choinka „Wesołych Świąt”

SKU: 8001311

262,68 zł
218,78 zł

ZESTAWY ŚWIĄTECZNE

291,87 zł

218,78 zł
243,09 zł

ekskluzywny alkohol

ekskluzywny alkohol
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Czarna elegancja
• Czekolada szwajcarska Toblerone czarna (100 g)

• Figi hiszpańskie w czekoladzie Rabitos Royale, czarne 8 szt. (125 g)

• Dictator 12 letni rum z Kolumbii, 40%, 0,7 l

• Wiśnie w czekoladzie Delimaro (100 g)

• Koszyk wiklinowy biały 

  z wyściółką

SKU: dictator_01

284,63 zł

ZESTAWY ŚWIĄTECZNE

316,26 zł

12 letni rum
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Koszyk srebrzysty
• Czekolada gorzka (90%) Extra Dark Cachet (100g)

• Czekolada gorzka (57%) Cachet miętowa (100g)

• Czekolada mleczna Cachet sól morska & migdał (100g)

• Batony marcepanowe Jakobsen (80g)

• Pralinki Ferrero Rafaello (150g)

• Bombonierka Jakobsen After Dinner (140g) lub Jakobsen Coffi  e Time (140g)

• Koszyk wiklinowy wykładany materiałem

SKU: 8400473

Zestaw wieczorny
• Herbata Riston Rasavat Black Tea, 25 saszetek

• Herbata Riston Owoce leśne, 25 saszetek (50g)

• Kawa ziarnista Delimaro™ 100% Arabika ‚Brasil Santos’ (250g)

• Pralinki czekoladowe Excelcium Choco Twist (120g)

• Dżem naturalny sycylijski Agrisicilia pomarańcza z cynamonem (360g)

• Hamlet Chesterfi eld Black (125g)

• Elegancki karton na pojedyńczą różę (prezent pakowany 

bezpośrednio w karton, bez dodatkowego

 kosza/skrzynki prezentowej)

SKU: 8400463

89 zł
83 zł

ZESTAWY ŚWIĄTECZNE

89 zł
109 zł

83 zł
93 zł

mega rabat

super cena
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Polarny koszyk
• Migdały w białej czekoladzie z kokosem Doti (100g)

• Praliny czekoladowe Excelcium gold, 18 szt. (180g) 

• Trufl e czekoladowo-orzechowe w kakao Excelcium Red (150g)

• Pralinki Ferrero Rafaello (150g)

• Koszyk wiklinowy ciemny

SKU: 8400422

Gwiazdkowe życzenia
• Wiśnie w czekoladzie Delimaro™ (100g)

• Kawa ziarnista Delimaro™ 100% Arabika ‚Brasil Santos’ (250g)

• Miód wielkokwiatowy Miody Polskie premium (400g)

• Praliny czekoladowe Excelcium gold, 18 szt. (180g)

• Wino czerwone Terre di Mario wytrawne, włoskie (0,75l)

• Koszyk wiklinowy ciemny

SKU: 8001232

76 zł
120 zł

ZESTAWY ŚWIĄTECZNE

76 zł
85 zł

120 zł
133 zł

super cena
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Mała Rozkosz
• Kawa ziarnista Delimaro™ 100% Arabika ‚Brasil Santos’ (250g)

• Czekoladki w kształcie serduszek Cuori Rossi siatka czerwone 100g)

• Bombonierka w kształcie serca Cupido wiśnie w czekoladzie (125g)

• Praliny czekoladowe nadziewane Excelcium wiśniowe, 16 szt. (165g)

• Dropsy Cavendish & Harvey truskawkowe (175g)

• Czekolada szwajcarska Toblerone czarna (100g)

• Czerwony sizalowy koszyk

SKU: 8400444

Koszyk firmowy
• Herbata Riston Rasavat Black Tea, 25 saszetek

• Orzechy nerkowca w czekoladzie z chilli Doti (100g)

• Pralinki czekoladowe Excelcium Choco Twist (120g)

• Trufl e czekoladowo-orzechowe w kakao Excelcium Red (150g)

• Ciastka duńskie Tivoli jabłko z imbirem w puszcze (150g)

• Praliny czekoladowe nadziewane Excelcium wiśniowe, 16 szt. (165g)

• Chipsy czekoladowe Chocola’s Crispy Caramel (125g)

• Dropsy Cavendish & Harvey truskawkowe (175g)

• Koszyk wiklinowy ciemny

SKU: 8400360

91 zł
127 zł

ZESTAWY ŚWIĄTECZNE

91 zł
101 zł

127 zł
141 zł
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La belle époque  
• Wieczna, żywa róża czerwona

• Pudelko Jubilerskie Do Biżuterii Swarovski

• Bransoletka Charms - amulety z elemantami Swarovski®

• Wino czerwone Delimaro™ półwytrawne, hiszpańskie (0,75l)

• Pudełko mini fl orwerbox czarny

• Skrzynka drewniana z wieczkiem średnia

Możliwość zamówienia w wersji z białym winem, 
białym � owerboxem i różową różą

SKU: 8001285

Tajemnice lasu
• Mech dekoracyjny chrobotek reniferowy (100g)

• 3x Wieczna, żywa róża czerwona

• Wino czerwone Delimaro™ półwytrawne, hiszpańskie (0,75l)

• Skrzynka drewniana z wieczkiem średnia

SKU: 8001293

149 zł
135 zł

ZESTAWY ŚWIĄTECZNE

149 zł
166 zł

135 zł
150 zł

wieczna różawieczna róża

wieczna różawieczna róża
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Skrzyneczka BIO
• Czekolada BIO gorzka (85%) Cachet Extra Dark (100g)

• Kawa ziarnista Delimaro™ 100% Arabika ‚Brasil Santos’ (250g)

• Czekolada BIO gorzka (57%) Cachet morele z orzechami laskowymi (100g)

• Czekolada BIO gorzka (57%) Cachet ananasowo-kokosowa (100g)

• Skrzyneczka drewniana szkatułka zamykana

SKU: 8400389

Kobiece Latte
• Wiśnie w czekoladzie Delimaro™ (100g) 

• Czekoladki Cupido Cafe Cups cappuccino (125g)

• Czekoladki Choco & Plus Excelcium malinowe (107g)

• Krążki Jakobsen czekoladowe z orzechami (75g) 

• Likier Sheridan’s (0,7l)

• Koszyk wiklinowy ciemny

SKU: 8001264

76 zł
135 zł

ZESTAWY ŚWIĄTECZNE

76 zł
85 zł

135 zł
150 zł
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Kosz wykwintny
• Kawa rozpuszczalna Delimaro™ 100% Arabika Brasil (100g)

• Wiśnie w czekoladzie Delimaro™ (100g) lub Skórka pomarańczy w czekoladzie Delimaro™ (100g)

• Buteleczki czekoladowe z ekskluzywnymi likierami AnthonBerg, 4 szt. (62g)

• Miód lipowy Miody Polskie w szkatułce (40g)

• Krążki Jakobsen czekoladowe z orzechami (75g) lub 2x Quaranta Florentine (2x 40g)

• Praliny czekoladowe nadziewane Excelcium wiśniowe, 16 szt. (165g)

• Trufl e czekoladowo-orzechowe w kakao Excelcium Black (150g) 

• Czekolada szwajcarska Toblerone czarna (100g)

• Koszyk wiklinowy ciemny

SKU: 8400488

Słodki przerywnik
• Orzechy nerkowca w czekoladzie z chilli Doti (100g)

• Migdały w białej czekoladzie z kokosem Doti (100g)

• Imbir w czekoladzie z kakao Doti (100g)

• Czekokulki Matcha Doti (100g) 

• Wino czerwone Terre di Mario wytrawne, włoskie (0,75l)

• Skrzynka drewniana z wieczkiem średnia

SKU: 8001198

113 zł
105 zł

ZESTAWY ŚWIĄTECZNE

113 zł
125 zł

105 zł
117 zł
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Bożonarodzeniowy prezent
• Herbata sypana Riston English Breakfast (100g) lub Herbata Riston Ceylon Premium kartonik (100g)

• Pralinki czekoladowe Excelcium Choco Twist (120g)

• Miód lipowy Miody Polskie w szkatułce (40g)

• Miód z sokiem Miody Polskie malinowy (250g) lub Miód z sokiem Miody Polskie żurawinowy (250g)

• Trufl e czekoladowo-orzechowe w kakao Excelcium Red (150g)

• Praliny czekoladowe nadziewane Excelcium wiśniowe, 16 szt. (165g)

• Dropsy Cavendish & Harvey truskawkowe (175g)

• Ciastka maślane szkockie Walkers (150g)

• Czekolada szwajcarska Toblerone czarna (100g)

• Koszyk wiklinowy ciemny

SKU: 8400423

Zimowy zmierzch
• Herbata sypana Riston English Breakfast (100g)

• Orzechy laskowe Delimaro™ straciattella w białej czekoladzie (100g)

• Wiśnie w czekoladzie Delimaro™ (100g) 

• Dropsy Cavendish & Harvey lodowe ICE (175g)

• Ciastka maślane szkockie Walkers (150g)

• Whisky Bushmills Black Bush 40% (0,7l)

•• Skrzynka drewniana z wieczkiem duża

SKU: 8801128

113 zł
171 zł

ZESTAWY ŚWIĄTECZNE

113 zł
125 zł

171 zł
190 zł
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Koszyk u Tiffanyego
• Bombonierka drewniana Premium Bolci 1992 (175g)

• Czekolada mleczna z różą z okienkiem Bolci Bark (100g)

• Praliny Le Eccellenze Feletti (85g)

• Dropsy Cavendish & Harvey lodowe ICE (175g)

• Cukierki Tiff y Sorini niebieskie z orzechowym nadzieniem (340g)

• Koszyk wiklinowy ciemny

SKU: 8801296

Szkocka elegancja
• Herbata sypana Riston English Breakfast (100g) 

• Hamlet Trufl e Remy Martin (125g)

• Babeczki Mince Pies Walkers z 12letnią Whisky Glenfi ddich, 6 szt. (372g)

• Ciastka maślane szkockie Walkers (150g)

• Whisky Glen Turner 12 years old Single Malt 40% (0,7l)

• Koszyk wiklinowy ciemny

SKU: 8001218

149 zł
222 zł

ZESTAWY ŚWIĄTECZNE

12 letni szkocki 
Single Malt 

149 zł
166 zł

222 zł
247 zł

Praliny w 
drewnianej 

szkatułce
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Pełnia Szczęścia  alkohol free
• Wino bezalkoholowe czerwone Michel Schneider Cabernet Sauvignon wytrawne (0,75l)

• Kawa rozpuszczalna Davidoff  100% Arabika (100g)

• Miód lipowy Miody Polskie w szkatułce (40g)

• Herbata Riston Rasavat Black Tea, 25 saszetek

• Czekolada gorzka (90%) Extra Dark Cachet (100g)

• Czekolada gorzka (57%) Cachet gruszkowo-migdałowa (100g)

• Ciastka duńskie Tivoli żurawina w puszcze (150g)

• Krążki deserowe Jakobsen czekoladowe z orzechami (75g)

• Paluszki czekoladowe Carletti pomarańczowe (75g)

• Dropsy Cavendish & Harvey miętowe (175g)

• Wiśnie w czekoladzie Delimaro™ (100g)

• Batony marcepanowe Jakobsen (80g)

• Czekokulki Matcha Doti (100g)

• Kosz wiklinowy

SKU: 8400380

Elegancki cooler wine z czerwonym winem
• Wino czerwone Delimaro™ półwytrawne, hiszpańskie (0,75l)

• Czekoladowe praliny Ferrero Rocher (200g)

• Elegancki wine cooler™

Produkt występuje w wersji z białym winem lub szampanem.

SKU: 8001300

164 zł
83 zł

ZESTAWY ŚWIĄTECZNE

164 zł
182 zł

83 zł
93 zł

wino Delimarowino Delimaro

bestseller




