
Dzień Kobiet 
w Twojej firmie

8 marca



Pakiet korzyści dla firm

Chcesz złożyć niestandardowe 
zamówienie? Otrzymasz od nas 
specjalną zindywidualizowaną 

wycenę z rabatem!

Wyślij kwiaty, a płatność uiścisz do 
14 dni po otrzymaniu faktury VAT. 

Jeśli chcesz, możesz otrzymać jedną 
fakturę pod koniec miesiąca!

Wysyłanie kwiatów dużej liczbie osób 
nie stanowi już problemu. Jedno 

zlecenie - dowolna ilość adresatów!

Indywidualny rabat Faktura zbiorcza Zlecenie zbiorcze
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Tulipany dla Pań 
w Twojej Firmie?

Zapytaj o wycenę
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realizujemy indywidualne zamówienia

Dostawa do wielu oddziałów firmy? 

A może kilka bukietów pod jeden adres?
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ZAINWESTUJ W DOBRE RELACJE

Szukasz zaufanego partenra?
Pomagamy wyrażać uczucia

od ponad 20 lat!
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Czerwone tulipany to piękne i okazałe kwiaty, dostępne na wyjątkowe okazje jakimi są Walentynki i Dzień Kobiet. Najczęściej wybierane są jeśli chcemy okazać doskonałą miłość. Tulipany w pudełku 

wyglądają niezwykle efektownie i estetyczne. Do kwiatów można również dołączyć misia, czekoladki czy bilecik, w którym znajdą się życzenia, pozdrowienia lub wyznanie prosto z serca. Poczta Kwiatowa® 

posiada najlepszą ofertę na tulipany z dostawą.

Pojedyncza róża

str. 6

·  róża czerwona lub różowa ok 60 cm w eleganckim opakowaniu.

Kod produktu: 9910000

3-10 szt. >10 szt.1-2 szt.

69,52 zł
brutto

66,36 zł
brutto

79,00 zł
brutto

63,96 zł
netto

61,05 zł
netto

72,68 zł
netto

-16%-12%

Darmowa dostawa w dowolne miejsce w Polsce, 

również na 8.03, Dzień Kobiet.Darmowa dostawa
kurierem

MEGA RABAT

Rabat zależny od 
ilości zamówionych
produktów

do -16%
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Czerwone tulipany to piękne i okazałe kwiaty, dostępne na wyjątkowe okazje jakimi są Walentynki i Dzień Kobiet. Najczęściej wybierane są jeśli chcemy okazać doskonałą miłość. Tulipany w pudełku 

wyglądają niezwykle efektownie i estetyczne. Do kwiatów można również dołączyć misia, czekoladki czy bilecik, w którym znajdą się życzenia, pozdrowienia lub wyznanie prosto z serca. Poczta Kwiatowa® 

posiada najlepszą ofertę na tulipany z dostawą.

5 różowych tulipanów w rożku

str. 6

·  5 różowych tulipanów w rożku

Kod produktu: 9800049

69,52 zł
brutto

66,36 zł
brutto

79,00 zł
brutto

63,96 zł
netto

61,05 zł
netto

72,68 zł
netto

-16%-12%

Darmowa dostawa w dowolne miejsce w Polsce, 

również na 8.03, Dzień Kobiet.Darmowa dostawa
kurierem

Rabat zależny od 
ilości zamówionych
produktów

3-10 szt. >10 szt.1-2 szt.

MEGA RABAT

do -16%
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Czerwone tulipany to piękne i okazałe kwiaty, dostępne na wyjątkowe okazje jakimi są Walentynki i Dzień Kobiet. Najczęściej wybierane są jeśli chcemy okazać doskonałą miłość. Tulipany w pudełku 

wyglądają niezwykle efektownie i estetyczne. Do kwiatów można również dołączyć misia, czekoladki czy bilecik, w którym znajdą się życzenia, pozdrowienia lub wyznanie prosto z serca. Poczta Kwiatowa® 

posiada najlepszą ofertę na tulipany z dostawą.

21 czerwonych tulipanów

str. 6

·  21 czerwonych tulipanów

Kod produktu: 9800028

113,52 zł
brutto

108,36 zł
brutto

129,00 zł
brutto

104,44 zł
netto

99,69 zł
netto

118,68 zł
netto

-16%-12%

Darmowa dostawa w dowolne miejsce w Polsce, 

również na 8.03, Dzień Kobiet.Darmowa dostawa
kurierem

3-10 szt. >10 szt.1-2 szt.

MEGA RABAT

Rabat zależny od 
ilości zamówionych
produktów

do -16%

Wyprzedane
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Kolorowe kwiaty fantastycznie przystrajają nasze domy. Szczególnie ważne jest to wiosną, kiedy potrzebujemy radości wokół siebie po minionej zimie. Poczta Kwiatowa® proponuje piękne różowe tulipany 

i żółte żonkile - prawdziwie wiosenne kwiaty. Zrób przyjemność sobie lub bliskim i zamów kwiaty z dostawą kurierem. Nie zawiera wazonu.

Tulipany i żonkile

str. 6

·  Wersja mała: 11 różowych tulipanów, 7 żonkili

Kod produktu: 9950102

95,92 zł
brutto

91,56 zł
brutto

109,00 zł
brutto

88,25 zł
netto

84,24 zł
netto

100,28 zł
netto

-16%-12%

Darmowa dostawa w dowolne miejsce w Polsce, 

również na 8.03, Dzień Kobiet.Darmowa dostawa
kurierem

3-10 szt. >10 szt.1-2 szt.

MEGA RABAT

Rabat zależny od 
ilości zamówionych
produktów

do -16%

Wyprzedane
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Goździki znane i uwielbiane są od starożytności. Nie powinna również dziwić ich potoczna nazwa - kwiaty bogów. Ich oryginalny kształt, piękne kolory sprawiają, że są one chętnie wybierane zarówno jako 

element bukietów, ale również kompozycje z samych goździków są piękne i delikatne.

21 różowych goździków

str. 6

· 21 różowych goździków
· zieleń dekoracyjna
· długość kwiatów: ~60 cm

Kod produktu: 9950092

87,12 zł
brutto

83,16 zł
brutto

99,00 zł
brutto

80,15 zł
netto

76,51 zł
netto

91,08 zł
netto

-16%-12%

Darmowa dostawa w dowolne miejsce w Polsce, 

również na 8.03, Dzień Kobiet.Darmowa dostawa
kurierem

3-10 szt. >10 szt.1-2 szt.

MEGA RABAT

Rabat zależny od 
ilości zamówionych
produktów

do -16%

Wyprzedane
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str. 6

Bukiet Pastelowy
· Margaretka · Goździk  · Róża
· Alstromeria · Gipsówka · Papier dekoracyjny

Kod produktu: 4000010

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 tych trudniejszych słów w postaci przeprosin, pocieszenia czy wsparcia. Propozycją uniwersalną, która będzie odpowiednia w każdej sytuacji jest nowy Bukiet Pastelowy. Poczta Kwiatowa® 

stworzyła niezwykłą kompozycję świeżych goździków, margerytek, róż oraz pasującego przybrania florystycznego, by każdy mógł obdarzyć swych bliskich czymś naprawdę pięknym i wyjątkowym. Kwiaty 

są odpowiednio zabezpieczone, dlatego trafią do adresata w stanie idealnym.

139,92 zł
brutto

133,56 zł
brutto

159,00 zł
brutto

128,73 zł
netto

122,88 zł
netto

146,28 zł
netto

-16%-12%

Darmowa dostawa w dowolne miejsce w Polsce, 

również na 8.03, Dzień Kobiet.Darmowa dostawa
kurierem

3-10 szt. >10 szt.1-2 szt.

MEGA RABAT

Rabat zależny od 
ilości zamówionych
produktów

do -16%
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STWÓRZ WŁASNY BUKIET
· stwórz samemu idealny bukiet

Kod produktu: kompozycja_wlasna

Doręczane przez 
lokalną kwiaciarnie
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Szukasz idealnych kwiatów dla swojej kobiety? Chcesz aby bukiet ją całkowicie oczarował? Poczta Kwiatowa® z myślą o wszystkich kobietach proponuje niezwykły bukiet Tulipany na Dzień Kobiet. To 

niezwykła kompozycja białych i różowych tulipanów, która emanuje delikatnością i wdziękiem. W tym wyjątkowym dniu podaruj bliskiej osobie nie tylko kwiaty, ale także uśmiech i piękne wspomnienia.

Tulipany dla Pań
·  21 kolorowych tulipanów

Kod produktu: 28017

Do ceny bukietu należy doliczyć 22 zł brutto 

opłaty za porę doręczenia. 

153,79 zł
brutto

147,03 zł
brutto

169,00 zł
brutto

141,49 zł
netto

135,27 zł
netto

155,48 zł
netto

-13%-9%

Doręczane przez 
lokalną kwiaciarnie

3-10 szt. >10 szt.1-2 szt. Rabat zależny od 
ilości zamówionych
produktów
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Wyślij kwiaty, które płeć piękna obdarzyła szczególnym uwielbieniem.Zaskocz Lubą. Gwarantujemy że bukiet 9 różowych tulipanów, jest zachwycającym prezentem dla każdej kobiety. Może zostać 

dostarczony pod dowolny adres w Polsce, do miejsca pracy, wprowadzi ciepły wiosenny nastrój i umili cały dzień. Podaruj Ukochanej szczęście i wymaluj na jej twarzy uśmiech, dowiedź swego czystego i 

bezwarunkowego uczucia różowym kolorem kwiatów. Poczta Kwiatowa®, Twoja kwiaciarnia internetowa nr 1

Tulipany dla Pań
·  Bukiet 9 różowych tulipanów

Kod produktu: 7330

90,09 zł
brutto

86,13 zł
brutto

99,00 zł
brutto

82,88 zł
netto

79,24 zł
netto

79,24 zł
netto

-13%-9%

Do ceny bukietu należy doliczyć 22 zł brutto 

opłaty za porę doręczenia. Doręczane przez 
lokalną kwiaciarnie

3-10 szt. >10 szt.1-2 szt. Rabat zależny od 
ilości zamówionych
produktów
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Tulipany to radosne, wiosenne kwiaty, które z pewnością wywołają uśmiech na twarzy ukochanej osoby, nawet w pochmurny dzień. Kwiaty - kolorowe tulipany to idealny upominek dla kogoś, kto 

potrzebuje codziennej dawki motywacji i poprawy humoru. Przyczyń się do rozpowszechniania dobra i pozytywnych nastrojów wręczając bliskiej Ci osobie bukiet 9 kolorowych tulipanów w towarzystwie 

dekoracyjnej zieleni i delikatnej gipsówki. Poczta Kwiatowa® pomoże Ci zadbać o dobry nastrój Twoich najbliższych. Bukiet z kolorowych tulipanów to idealny prezent na każdą okazję.

Kwiaty kolorowe tulipany
·  9 kolorowych tulipanów, gipsówka, rafia, zieleń dekoracyjna

Kod produktu: 1226

99,19 zł
brutto

94,83 zł
brutto

109,00 zł
brutto

91,25 zł
netto

87,24 zł
netto

100,28 zł
netto

-13%-9%

Do ceny bukietu należy doliczyć 22 zł brutto 

opłaty za porę doręczenia. Doręczane przez 
lokalną kwiaciarnie

3-10 szt. >10 szt.1-2 szt. Rabat zależny od 
ilości zamówionych
produktów
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Bukiet „Radosny” to nowa kompozycja z kolekcji szmaragdowej Poczty Kwiatowej®. Gerbery ułożone przez mistrzów florystyki zachwyca swoim urokiem. To idealny pomysł na oryginalny prezent, którym 

zachwycisz swoich bliskich. Przekaż radość rodzinie i podaruj szczery uśmiech. Zapewnij ukochanym niezapomniane chwile, udekorowane pięknymi i pachnącymi kwiatami. Gwarancję wysokiej jakości, 

oraz wykonania na najwyższym poziomie przez doświadczonych florystów gwarantuje Poczta Kwiatowa®, Twoja kwiaciarnia internetowa

Bukiet Radosny

str. 6

· gerbery  · kryza  · limonium
· zieleń dekoracyjna

Kod produktu: 26002

90,09 zł
brutto

86,13 zł
brutto

99,00 zł
brutto

82,88 zł
netto

79,24 zł
netto

91,08 zł
netto

-13%-9%

Do ceny bukietu należy doliczyć 22 zł brutto 

opłaty za porę doręczenia. Doręczane przez 
lokalną kwiaciarnie

3-10 szt. >10 szt.1-2 szt. Rabat zależny od 
ilości zamówionych
produktów

Wyprzedane
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str. 6

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

Kod produktu: 8400389

Poczta Kwiatowa® proponuje nowy i prosty zestaw upominkowy - Skrzyneczka BIO. W drewnianej skrzyneczce odbiorcy znajdą wyśmienitą kawę ziarnistą prosto z Brazylii oraz trzy czekolady BIO (extra 

dark, kokos z ananasem, morela z orzechami).

Darmowa dostawa w dowolne miejsce w Polsce, 

również na 8.03, Dzień Kobiet.

113,52 zł
brutto

108,35 zł
brutto

125,00 zł
brutto

87,41zł
netto

83,44 zł
netto

96,25 zł
netto

-16%-12%Darmowa dostawa
kurierem

3-10 szt. >10 szt.1-2 szt.

MEGA RABAT

Rabat zależny od 
ilości zamówionych
produktów

do -16%
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str. 6

Kosz wykwintny
• AnthonBerg 90g            • Wiśnia w czekoladzie Delimaro™ (100g) 

• Kawa rozpuszczalna Delimaro™ 100% Arabika Brasil (100g)

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

• Miód lipowy Miody Polskie (40g)   • Trufle w kakao Excelcium (150g) 

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

• Czekolada szwajcarska Toblerone czarna (100g)

Kod produktu: 8400488

Kosz wykwintny to kolejna odsłona słodkiej rozkoszy od Poczty Kwiatowej®. Starannie wyselekcjonowane, eleganckie produkty pozwolą Ci obdarzyć tych wymagających i tych, którym chcesz podarować 

kilka starannie wyszukanych smaków. W koszu znajdziesz między innymi dojrzałe wiśnie w deserowej czekoladzie w postacie pralin. Rozpuszczalną, subtelną kawę Arabica i buteleczki z ekskluzywnymi 

likierami Anton Berg, które nadadzą każdemu po południu niesamowity charakter.

Darmowa dostawa w dowolne miejsce w Polsce, 

również na 8.03, Dzień Kobiet.

148,72 zł
brutto

141,96 zł
brutto

169,00 zł
brutto

114,51zł
netto

109,31 zł
netto

130,13 zł
netto

-16%-12%Darmowa dostawa
kurierem

3-10 szt. >10 szt.1-2 szt.

-16% MEGA RABAT

Rabat zależny od 
ilości zamówionych
produktów

do -16%
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str. 6

Elegancka czerwona róża 
z kokosowymi truskawkami i różyczkami
· Róża czerwona długa (ok. 70cm) · Truskawki
· Polewa z białej czekolady Delimaro™ · Wiórki kokosowe
· Czekoladowe różyczki

Kod produktu: 8480121

Chcesz sprawić niespotykany prezent ukochanej osobie? Nic tak nie rozpali uczuć Twojej drugiej połówki jak czerwona piękna róża wraz z zestawem czekoladek. Co zawiera to miłosne pudełko? Czerwoną 

różę 60 cm + zestaw 5 rozpływających się w ustach różanych czekoladek i 7 truskawek otulonych kokosowymi wiórkami kokosowymi. Połączenie białej czekolady wraz ze świeżymi owocami pobudzi Jej 

zmysły! Wyślij nietypowe łakocie w kształcie małych różyczek z mlecznej czekolady. To prawdziwy raj dla oczu i duszy! Róża jest zapakowana w elegancki karton wraz z czekoladowymi smakołykami. Spraw 

radość bliskiej osobie wysyłając jej nasz miłosny zestaw.

131,12 zł
brutto

125,16 zł
brutto

149,00 zł
brutto

120,63 zł
netto

115,15 zł
netto

137,08 zł
netto

-16%-12%

Darmowa dostawa w dowolne miejsce w Polsce, 

również na 8.03, Dzień Kobiet.

Darmowa dostawa
kurierem

3-10 szt. >10 szt.1-2 szt.

MEGA RABAT

Rabat zależny od 
ilości zamówionych
produktów

do -16%
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str. 6

Bukiet owocowy Uśmiechnij się
· Melon kantalupa
· Ciemne winogrona
· Truskawka
· Słodki ananas

Kod produktu: 8480024

Wiesz, co ucieszy obdarowaną osobę podwójnie? Prezent, który dodatkowo można zjeść :) Śliczny bukiet owocowy Uśmiechnij się w ciepłych, wesołych kolorach komponowany jest ze świeżych, 

soczystych owoców, którym kształt nadają nasi utalentowani, owocowi rzeźbiarze. Bukiet Uśmiechnij się to owocowe kwiaty stworzone z pysznego melona, w towarzystwie słodkiego ananasa, ciemnych 

winogron i soczystych truskawek. Wyślij bukiet z owoców - nowoczesny prezent urzekający na przynajmniej dwa sposoby. Podaruj najblizszej osobie przepyszny bukiet cieszący nie tylko oko, ale przede 

wszystkim kubki smakowe!

263,12 zł
brutto

251,16 zł
brutto

299,00 zł
brutto

263,12 zł
netto

251,16 zł
netto

299,00 zł
netto

-16%-12%

Darmowa dostawa w dowolne miejsce w Polsce, 

również na 8.03, Dzień Kobiet.

Darmowa dostawa
kurierem

3-10 szt. >10 szt.1-2 szt.

MEGA RABAT

Rabat zależny od 
ilości zamówionych
produktów

do -16%



Dostawa Kwiatowym Kurierem 
Poczty Kwiatowej®

Dostawa kurierem 
w eleganckim opakowaniu

Jak doręczamy?



 Chcesz wysłać niespodziankę na Dzień Kobiet  
dla wszystkich Pań w firmie, ale część pracuje  

w biurze, a część pracuje na Home Office? 

Chcesz oszczędzić czas i nie musieć zbierać adresów  
wszystkich pracujących zdalnie? Skorzystaj z Comfort! 

Inteligentnej dostawy. 
Wystarczy e-mail i numer telefonu,

 a odbiorczyni sama wybierze adres  
i termin dostawy!

Inteligenta dostawa



Dodatkowe usługi

Zamów Vouchery dla swoich partnerów 
biznesowych lub pracowników. Kwota 

Vouchera już od 20 zł. Przy zakupie większej 
ilości odpowiedni rabat.

Skrzynki prezentowe z grawerem? Bukiety 
ze specjalną wstążką? A może kwiatowa 

kompozycja w kolorach firmowych? 
Zrobimy wszystko! :)

Vouchery prezentowe Personalizowane produkty



firma@pocztakwiatowa.plfirma@pocztakwiatowa.pl

Napisz do nas



•	 Dekoracje biur 
•	 Obsługa florystyczny eventów
•	 Oferta bukietów Premium

•	 Dekoracje biur 
•	 Obsługa florystyczny eventów
•	 Oferta bukietów Premium

Obsługa florystyczna

Oferta lokalna w Warszawie

exclusive.pocztakwiatowa.pl



Oferta lokalna w Warszawie

firma@pocztakwiatowa.pl



•	 Cykliczne dostawy
•	 Zawsze świeże kwiaty w biurze
•	 Zniżki w lokalnej kwiaciarni

Abonament florystyczny

Oferta lokalna w Warszawie

firma@pocztakwiatowa.pl



Oferta lokalna w Warszawie

firma@pocztakwiatowa.pl



•	 Bukiety owocowe
•	 Owoce w czekoladzie
•	 Fruit Truck z owocami!

Więcej niż kwiaty!

Oferta lokalna w Warszawie

firma@pocztakwiatowa.pl



Oferta lokalna w Warszawie

firma@pocztakwiatowa.pl



•	 Unikalne słodycze premium
•	 Indywidualna obsługa
•	 Bilecik z logo firmy

Zestawy prezentowe

Oferta w całej Polsce

firma@pocztakwiatowa.pl


