


Święta to czas, w którym jeszcze mocniej niż zwykle chcemy 

okazywać innym ludziom, że ich lubimy i kochamy.  Chcemy 

się tym dzielić. Chcemy ściskać sobie dłonie, wpadać                     

w objęcia, przytulać... Po prostu być blisko.

Ale w tym roku jest inaczej. Pandemia sprawiła, że nie 

możemy sobie pozwolić na bliski kontakt fizyczny poza 

gronem najbliższych, zresztą nawet w rodzinach musimy 

szczególnie uważać na seniorów i inne osoby z grup           

szczególnego ryzyka. Jak w takich warunkach okazywać 

sobie nawzajem moc swoich uczuć? Jak przekazywać ciepłe 

emocje zwłaszcza w relacjach zawodowych, gdzie                    

obowiązują ostre zasady bezpieczeństwa? Jak z klasą, ale bez 

ryzyka, życzyć wszystkiego najlepszego swoim Klientom czy 

Pracownikom?

Chętnie pomożemy.

Nasze słodycze świąteczne już od wielu lat niosą co roku 

bożonarodzeniową magię, wywołując uśmiech, a nawet 

wzruszenie. Mogą być bezpiecznie przekazywane                       

obdarowanym również w warunkach pandemii. Nawet jeśli 

spotkania świąteczne przeniosą się do przestrzeni wirtualnej, 

dzięki naszym elastycznym usługom logistycznym ich uczest-

nicy otrzymają swoje bombonierki, zestawy słodyczy czy inne 

prezenty za pośrednictwem kurierów. Będą mogli również 

odebrać je w paczkomatach, punktach odbioru kilku firm 

kurierskich, a nawet na poczcie.

Jeszcze będzie przepięknie. 

Christmas is a special time when we want to show other people 

that we like, appreciate and love them. We want to share our 

positive feelings with others. We want to shake hands, hug each 

other etc ... We just want to be close.

But this year is different. Due to the pandemic, we cannot afford 

close physical contact outside the group of our loved ones, and 

even in families, we must be especially careful of seniors and 

other people from high-risk groups. How can we show each other 

the power of your feelings in such conditions? How to pass on 

warm emotions, especially in professional relations, where strict 

safety rules apply? How to wish your clients or employees all the 

best and how to do it with class, but without risk?

We are happy to help.

For many years, our Christmas sweets have been carrying  

Christmas magic, causing a smile among your clients, employees 

and business partners. Our gifts can be safely handed over to the 

recipients also in pandemic conditions. Even if Christmas   

meetings are moved to virtual space, thanks to our flexible 

logistics services, their participants will receive their boxes of 

chocolates, candy sets or other gifts via couriers. They will also be 

able to pick them up at parcel machines, pick-up points of several 

courier companies, and even at the post office.

Everything will be okay.
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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.
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