


Jesteśmy polską firmą rodzinną, należącą w całości do 
rodziny Błaszczaków z podwarszawskiego Milanówka. 
Krystyna i Andrzej Błaszczakowie działalność 
gospodarczą w branży reklamowej rozpoczęli w 1982 
roku. Początkowo firma świadczyła usługi poligraficz-
ne, w szczególności związane z przygotowalnią do 
druku oraz z zakresu fotografii technicznej. Od lutego 
1997 roku zajmujemy się wyłącznie produkcją                      
i dystrybucją słodyczy reklamowych.

Przez 37 lat swojego istnienia nasza firma kilkakrotnie 
zmieniała nazwę i formę prawną (m.in. Cukierki 
Reklamowe Błaszczak & Błaszczak, B&B Produkt), 
cały czas pozostając jednak w rękach rodziny. 
Aktualnie działamy w formule spółki jawnej.                         
W związku z trwającymi u nas procesami sukcesji 
właścicielskiej, oprócz małżeństwa założycieli 
udziałowcem firmy jest obecnie także ich starszy syn 
Jarosław, zaś młodszy syn Kamil przygotowuje się do 
tej roli. Jesteśmy mocno zaangażowani w polski ruch 
firm rodzinnych, czego wyrazem jest m.in. członkostwo 
Andrzeja Błaszczaka w Stowarzyszeniu Inicjatywa 
Firm Rodzinnych czy współorganizowanie przez 
Jarosława i Kamila Błaszczaków corocznego Zlotu 
Sukcesorów Firm Rodzinnych. Należymy również do 
sieci firm rodzinnych posługujących się charaktery-
stycznym godłem drzewka, zarządzanym przez 
Fundację Firm Rodzinnych.

Jesteśmy także członkami dwóch wiodących europej-
skich sieci dostawców artykułów reklamowych: PSI 
oraz European Sourcing.

We are a Polish family company, founded and operated 
by the Błaszczak family from the town Milanówek 
located in the vicinity of Poland’s capital city Warsaw. 
Krystyna and Andrzej Błaszczak started their own 
business back in 1982, then called “Technical 
Photography Workshop”. At first, the firm provided 
polygraphic services and specialised in pre-print 
processing. Since 1997, our exclusive trade is produc-
tion and distribution of promotional sweets.

Over the course of its 37-year existence, our company 
changed its legal form and name several times 
(including “Promotional Sweets Błaszczak & 
Błaszczak” and “B&B Produkt”), but always remained 
under family control. As of today, we operate as a 
general partnership. As a result of an ongoing succes-
sion process, the company is currently co-ruled by 
both the founder couple and their elder son Jarosław, 
with the younger son Kamil training to join him in the 
future. We are involved in the Polish family companies 
movement, with Andrzej Błaszczak being a member of 
the Family Companies Initiative Society, and Jarosław 
and Kamil helping to organise the annual Family 
Companies Successor Gathering. We also belong to a 
network of family companies using a characteristic 
tree emblem, managed by the Family Companies 
Fundation.

We are also members of two leading European 
networks of advertising products providers: PSI and 
European Sourcing.



















































































Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie 
reklamy na słodyczach i innych produktach spożyw-
czych – od pomysłu poprzez realizację aż po usługi 
logistyczne i dystrybucyjne. Pracujemy dla ponad 
dziewięciu tysięcy Klientów we wszystkich państwach 
Unii Europejskiej, a także w Norwegii i Szwajcarii.

Mocną stroną naszego przedsiębiorstwa jest bogata, 
własna baza poligraficzna, produkcyjna i magazynowa, 
pozwalająca na sprawną i kompleksową realizację 
zamówień bez ryzyka związanego z powierzaniem 
zbyt wielu prac podwykonawcom. W skład naszej firmy 
wchodzą m.in.: profesjonalne Biuro Obsługi Klientów, 
studio graficzne, drukarnia cyfrowa, zespół ds. prac 
poligraficznych (m.in. sztancowanie, tłoczenie itd.), 
grawerownia laserowa (drewno, pleksi), dział produk-
cji wyrobów czekoladowych (czekolady, pralinki, 
bombonierki itd.), dział ręcznego konfekcjonowania 
słodyczy (m.in. lizaki, gumy do żucia, woda mineralna 
itp.) dział pakowania maszynowego słodyczy (m.in. 
słodycze w blistrach, cukier w saszetkach, słodycze        
w opakowaniach typu flow-pack) warsztat wytwarza-
nia form na czekoladki i wyprasek.

W naszej firmie wdrożone zostały najwyższe standar-
dy bezpieczeństwa produkcji spożywczej, zgodne            
z systemem HACCP oraz procedurami GMP/GHP. 
Pozostajemy pod stałym nadzorem Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (Sanepid). Pracujemy na sprzęcie, 
surowcach i półproduktach pochodzących od 
najbardziej renomowanych dostawców dla branży 
spożywczej, przede wszystkim z Niemiec, Belgii                    
i Włoch, a także oczywiście z Polski.

We offer comprehensive solutions for advertisement 
on sweets and other edible items – from the idea, 
through production, to transport and distribution. 
We’ve worked with over 9,000 clients from all 
countries of the European Union, as well as Norway 
and Switzerland.

Our edge lies in our own sophisticated polygraphic, 
production and storage facilities that allow us to 
efficiently and comprehesively fulfill orders without 
the risks involved in delegating too many tasks to 
subcontractors. Among others, we possess: professio-
nal Customer Service Office, graphic design studio 
digital printshop, polygraphic work team (for tasks 
such as die-cutting,embossing, etc.), laser-engraving 
stations (wood, plexi), production line for chocolate 
items, designated team for manual sweets packing (e.g. 
lollipops, chewing gums, mineral water, etc.), designa-
ted team for machine-assisted sweets packing (e.g. 
sweets in blisters, sugar in sticks, sweets in flow-pack 
packaging, etc.), workshop for manufacturing chocola-
te forms, blisters and resting trays.

Our company follows the highest food manufacturing 
safety standards, compatible with the HACCP system 
and GMP/GHP procedures. We are under regular 
supervision from the National Sanitary Inspection 
(Sanepid). Our equipment, as well as both raw and 
semi-processed materials come from renowned food 
market suppliers from countries such as Germany, 
Belgium, Italy and Poland.

Produkty zaprezentowane w katalogu to jedynie wybrane popozycje z naszej bogatej i różnorodnej oferty. Ze wszystkimi naszymi propozycjami mogą się Państwo zapoznać odwiedzając naszą stronę internetową.
Products presented in this catalogue are just a small selection of items from our vast and diverse offer. You can find all of our products at our website.

Logo i znaki graficzne zamieszczone w niniejszej publikacji są zastrzeżone na rzecz swoich prawnych właścicieli i użyte zostały jedynie dla ukazania możliwości znakowania nośników reklamy oferowanych przez naszą firmę.
Logos and other elements of visual identification presented in this catalogue are copyrighted by their respective owners and subject to legal protection. They were used only to show the possibilities of branding offered by our company.




