Prezenty Świąteczne
2020

Dodatkowe zalety prezentów firmowych
VAT: Czy wiesz, że wydatki na reklamę podlegają odliczeniu VAT w 100%. Prezenty firmowe są jednym ze sposobów reklamowania Twojej firmy.
Dzięki nim zwiększasz świadomość marki wśród potencjalnych klientów lub kontrahentów, tym samym promując ją.
Koszt podatkowy: Kupując prezent dla pracowników pośrednio wpływasz na przyszłe przychody Twojej firmy. Takie gesty motywują
pracowników, co w konsekwencji przekłada się na ich lepsze wyniki w pracy. Tym sposobem prezenty pracownice można uznać za koszt
podatkowy.

Co w tym roku?
Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia bez wątpienia będą wyjątkowe. Z tego powodu dokładamy wszelkich starań, aby propozycje prezentów
firmowych od Poczty Kwiatowej® również takie były.
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 firm. Nasze podarunki są eleganckie i odpowiednio wyważone do oficjalnych
sytuacji.
Zapewniamy również dostawę pod same drzwi. Z uwagi na tegoroczne obostrzenia nie musisz martwić się czy będziesz mieć możliwość osobistego
przekazania upominku firmowego. Nasze doświadczenie i profesjonalizm pozwalają nam sprawnie i bezpiecznie dostarczać prezenty – również za
granice Polski.
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str. 6

Kod produktu: 9107

Bukiet Mikołajkowy
· 9 czerwonych róż,
· ilex,
· skarpeta
Czy ta skarpetka należy do Mikołaja? Tego nie wiemy, ale jedno
jest pewne - dzięki Tobie może należeć do kogoś wyjątkowego! Na
przykład do Twojej ukochanej, której podarujesz róże w bajkowej,
mikołajkowej odsłonie. Aranżacja ta, to połączenie uroczej, świątecznej
skarpetki wypełnionej ładnymi różami w świątecznym, czerwonym
kolorze. Taki prezent z pewnością przypadnie każdemu do gustu w

116,84

mikołajkowy poranek i rozbudzi chęci do szybszego przybycia świąt
Bożego Narodzenia! Zamów kwiaty online i nieś ciepło w chłodne,
zimowe wieczory!

od

99,31
netto

netto

VAT 8%

Cena obowiązuje przy zamówieniu min. 10 sztuk pod jeden adres.
Szczegółowa wycena pod firma@pocztakwiatowa.pl

kompozycje świąteczne

firma@pocztakwiatowa.pl
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Kod produktu: 9950050

Flowerbox z czekoladkami
Delimaro
· 15-20 czerwonych róż
· praliny kawowe Delimaro,
· czarne pudełko okrągłe, śr. 17,5 cm
Co kobiety lubią najbardziej dostawać? To odwieczne pytanie
zadaje sobie niemalże każdy mężczyzna. Delimaro™ przygotowało
fantastyczną kompozycję, która jest odpowiedzią na to nurtujące
pytanie. Do swej bogatej oferty dodało czerwone róże w czarnym

245,64

pudełku z czekoladkami czyli Flowerbox z pralinami. To połączenie
delikatności czerwonych róż z elegancją czarnego pudełka i słodyczą
kawowych czekoladek z pewnością ucieszy i zasmakuje.

od

208,79
netto

netto

VAT 8%

Cena obowiązuje przy zamówieniu min. 10 sztuk pod jeden adres.
Szczegółowa wycena pod firma@pocztakwiatowa.pl

kompozycje świąteczne

firma@pocztakwiatowa.pl
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Kod produktu: 9136

Gwiazda Betlejemska
z Rafaello
· Duża gwiazda Betlejemska w doniczce
· Rafaello

Czasem na pewno zastanawiasz się nad prezentem na święta dla
swojej bliskiej osoby, prawda? Chciałbyś powiedzieć jak bardzo ją
kochasz, ale nie wiesz jak jej to okazać? Poczta Kwiatowa® specjalizuje
się właśnie w sytuacjach tego typu, na taką okazję mamy specjalnie dla

100,28

Ciebie świetną propozycję, a mianowicie piękną, czerwoną Gwiazdę
Betlejemską z przepysznymi czekoladkami Raffaello. Twój wybór będzie
na pewno dobry, więc nie zwlekaj i podaruj swojej bliskiej osobie
prezent już teraz.

od

85,24
netto

netto

VAT 8%

Cena obowiązuje przy zamówieniu min. 10 sztuk pod jeden adres.
Szczegółowa wycena pod firma@pocztakwiatowa.pl

kompozycje świąteczne

firma@pocztakwiatowa.pl
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Kod produktu: 9105

Bukiet Świąteczny
·
·
·
·

Czerwone róże
Medioklades
Gipsówka
Bombki

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

126,04

kogoś kochasz!

od

107,13
netto

netto

VAT 8%

Cena obowiązuje przy zamówieniu min. 10 sztuk pod jeden adres.
Szczegółowa wycena pod firma@pocztakwiatowa.pl

kompozycje świąteczne

firma@pocztakwiatowa.pl
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Kod produktu: 0000F

Bukiet Florysty
Chcesz wysłać bliskim kwiaty? Nie wiesz jaki bukiet wybrać?
Poczta Kwiatowa® proponuje nowy bukiet ze swojej oferty Bukiet Florysty. Jest to kompozycja stworzona i wymyślona tylko i
wyłącznie przez osobę wykonującą ten bukiet.
Użyte będą z pewnością świeże i piękne kwiaty, lecz jakie to będą
kwiaty pozostaje niespodzianką. Może to być bukiet mieszany
składający się z wielu rodzajów kwiatów lub jednolity. Może
składać się z kwiatów sezonowych lub całorocznych - kolorystyka
również wybierana jest przez florystę.

109,48
netto

Zaskocz swoich bliskim i wyślij im bukiet niespodziankę :)

od
VAT 8%

93,06
netto

Cena obowiązuje przy zamówieniu min. 10 sztuk pod jeden adres.
Szczegółowa wycena pod firma@pocztakwiatowa.pl

kompozycje świąteczne

firma@pocztakwiatowa.pl
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Kod produktu: 9125

Stroik Stajenka
·
·
·
·

jabłka dekoracyjne
bombki
susz
naczynie

·
·
·
·
·

faszyna
jabłka dekoracyjne
bombki
susz
naczynie

Kiedy myślimy o stajence w kontekście świąt Bożego Narodzenia
ogarnia nas sielankowy spokój, a przede wszystkim radość
spowodowana narodzinami Jezusa Chrystusa. Pragnąc oddać ten
szczególny nastrój stworzyliśmy stroik „Stajenka”, który wspaniale

107,64

będzie prezentował się na wigilijnym stole. Kompozycja ta stworzona
została z ośnieżonego cyprysa, który przystojony został samymi
cudami świątecznego klimatu - szyszkami, jabłuszkami, bombkami...
Aranżacja znajduje się w naczyniu przyozdobionym korą i szuszem.

od

91,49
netto

netto

VAT 8%

Całość dopełniają świece, które wprowadzą odrobinę ciepła w zimowy
wieczór.

kompozycje świąteczne

Cena obowiązuje przy zamówieniu min. 10 sztuk pod jeden adres.
Szczegółowa wycena pod firma@pocztakwiatowa.pl

firma@pocztakwiatowa.pl
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Kod produktu: 8480021

Bukiet owocowy Radość
·
·
·
·
·
·

Melon galia
Melon kantalupa
Ciemne winogrona
Truskawka
Słodki ananas
Kiwi

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,

170,05

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!

od

144,54
netto

netto

VAT 5%

Cena obowiązuje przy zamówieniu min. 10 sztuk pod jeden adres.
Szczegółowa wycena pod firma@pocztakwiatowa.pl

kompozycje świąteczne

firma@pocztakwiatowa.pl
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Kod produktu: 8480097

Truskawki w czekoladzie
z różyczkami
· Truskawki w ciemnej i białej czekoladzie
· Czekoladowe różyczki Delimaro
str. 6

Truskawki i czekolada to jeden z powszechnie uwielbianych
afrodyzjaków. Doskonałe, soczyste i słodkie truskawki skąpane w
ciemnej i rozpływającej się w ustach czekoladzie to fantastyczny

92,15

pomysł na prezent dla bliskiej osoby.

od

78,33
netto

netto

VAT 5%

Cena obowiązuje przy zamówieniu min. 10 sztuk pod jeden adres.
Szczegółowa wycena pod firma@pocztakwiatowa.pl

kompozycje świąteczne

firma@pocztakwiatowa.pl
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Kod produktu: 8400373

Ekskluzywny zestaw z syropami
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Syrop z owoców czarnego bzu Bacówka 135 g
Syrop klonowy 245 g
Syrop z kwiatu czarnego bzu 200 g
Miód z sokiem malin 250 g
Miód z sokiem czarna porzeczka 250 g
Herbata Szkockie śniadanie Chelton 100 g
Trufle Excelcium 150 g
Wiśnia w czekoladzie Doti 100 g
Dropsy truskawkowe Cavendish 175 g
koszyk wiklinowy

122,43

Podaruj kosz, któremu nikt się nie oprze. Zawartość naszych
smakowitych prezentów trafia w nawet najbardziej wyszukane gusta.
Herbata i szeroki wybór syropów: klonowy, różany, z kwiatu czarnego
bzu oraz pędów sosny to połączenie doskonałe na chłodne wieczory.

od

104,07
netto

netto

VAT 23%

Jak w każdym naszym upominku każdy łasuch znajdzie coś dla siebie
bo czekają tam pyszne czekoladki! Niech produkty najwyższej jakości
podbija podniebienia Twoich bliskich już dziś!

kompozycje świąteczne

Cena obowiązuje przy zamówieniu min. 10 sztuk pod jeden adres.
Szczegółowa wycena pod firma@pocztakwiatowa.pl

firma@pocztakwiatowa.pl
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Kod produktu: 8001188

Pełnia Szcześcia
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Czerwone wino Terre Di Mario 0,75 l
Kawa rozpuszczalna Davidoff 100 g
Miód lipowy 40 g
Czekokulki Matcha Doti 100 g
Herbata Chelton 50 g
Czekolada Cachet BIO 100 g Pinapple & Coconut
Czekolada Cachet BIO 100 g Apricot & Hazelnuts
Ciastka żurawinowe Tivoli 150 g
Czekoladowe batony Jacobsen 80 g
Krążki deserowe Jacobsen 75 g
Paluszki czekoladowo pomarańczowe 125 g
Dropsy miętowe 175 g
Wiśnia w czekoladzie Doti 100 g
Kosz bambusowy

184,03
od

156,43
netto

netto

VAT 23%

Cena obowiązuje przy zamówieniu min. 10 sztuk pod jeden adres.
Szczegółowa wycena pod firma@pocztakwiatowa.pl

kompozycje świąteczne

firma@pocztakwiatowa.pl
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Kod produktu: 8001220

Kosz Upominkowy dla VIPa
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Szampan MOET & CHANDON IMPERIAL 0,7l
Bombonierka Mozart 200 g
Miody z sokiem Miody Polskie 4x 40 g
Landrynki w słoiku 300 g
Miód lipowy Miody Polskie 40 g
Kawa ziarnista Delimaro™ 100% Arabika ‚Brasil Santos’ 250 g
Batony Jakobsen 80 g
Bombonierka Lindt 145 g
Wiśnie w czekoladzie Doti 100 g
Czekolada rubinowa Delimaro™ 85 g
Babeczki z whisky Glenfiddish 372 g
Figi w czekoladzie 125 g
Czekoladowe buteleczki z alkoholem Anthon Berg 187 g
Czekolada Cachet BIO Pinaple & Coconut 100 g
Czekolada Cachet BIO Apricots & Hazelnuts 100 g
Kosz z klapką

461,23
od

392,05
netto

netto

VAT 23%

Cena obowiązuje przy zamówieniu min. 10 sztuk pod jeden adres.
Szczegółowa wycena pod firma@pocztakwiatowa.pl

kompozycje świąteczne

firma@pocztakwiatowa.pl

22 828 95 95 firma@pocztakwiatowa.pl

Przedstawiona oferta na charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Wysokość zniżki ustalana jest indywidualne do każdego zamówienia.

