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Wiosna to czas, w którym przyroda na powrót 
budzi się do życia. Czas wzrostu, kwitnienia
i siewu pod przyszłe plony. To także dobry czas,
by pobudzić do życia swoją firmę – na przykład 
poprzez inwestycję w reklamę.

Na dalszych stronach naszej oferty znajdą 
Państwo upominki reklamowe nawiązujące do 
symboliki Świąt Wielkanocnych i nadchodzącej 
wiosny, jak również produkty uniwersalne.

Na każdym produkcie można umieścić logotyp
i nazwę Państwa firmy i/lub własny projekt 
graficzny całego lub części opakowania.*

Zapraszamy do współpracy :-)

Wszystkiego dobrego!
Zespół XConsulter

Szanowni Państwo!

*Chyba, że zaznaczone jest inaczej.



2

ZWIERZĄTKA Z CZEKOLADY
Owieczki, krówki i świnki z białej
i mlecznej czekolady.

Uroczy pomysł na prezent reklamowy :-)

Pakowane pojedynczo w pudełeczka.

Wymiary pudełka: 81 x 70 x 70 mm
Masa netto zwierzątek: 50 g



  

Nadziewane jajka czekoladowe
w pudełeczku z szufladką 

6 szt. (min. 75g)
142x116x30 mm

4 szt. (min. 50g)
85x85x30 mm 

Okrągłe pudełeczko
z jasnego drewna

(112x40 mm) zawierające
7 czekoladowych 

nadziewanych jajek.

6 jajek czekoladowych 
(masa netto min. 170 g)

WYRÓŻNIJ 
SIĘ!

Pięknie zdobione jajka
z czekolady w pudełkach

 z logo Państwa firmy

6 jajek czekoladowych 
(masa netto min. 170 g)

4 jajka czekoladowe 
(masa netto min. 120 g)



  

Zajączek w torebce
z okienkiem.

Wysokość zajączka: 15 cm
Masa netto: 75 g.

Sympatyczny czekoladowy
zajączek w ozdobnym pudełku
Wysokość: 15 cm. Masa netto: 75 g

Wiosenne czekoladki
w trzech smakach (12 szt., masa netto: 95g) Czekoladowy kwiatek

Wysokość: 15 cm. Masa netto: 70 g

Torebeczka
z jajkami

nadziewanymi
Wysokość: 15 cm
Masa netto: 70 g

Trochę
pyszności
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Czekoladki-narzędzia w blistrach 
(opcjonalnie: literki ABC)

Piła, młotek, klucz francuski,
śrubokręt i kombinerki

Zestaw 1
Zestaw 2

Do wyboru: wersja z banderolą lub naklejką reklamową

210 x 105 x 18mm, waga netto: 90g

200 x 120 x 20 mm, waga netto: 100g

Możliwość indywidualnego projektu na opakowaniu

Idealne w branży
motoryzacyjnej
i budowlanej!

Czekoladowe
narzędzia
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Pisanka z 
kokardką
Zawartość:
3 czekoladki
z advocatem

12 czekoladek kwadratowych 
z czekolady mlecznej i deserowej

Wielkanocna Baba 500g

Wielkanocna Baba 80g

I jeszcze trochę...
80x48x130 mm

120x50x80,5 mm

150x180x230 mm

185x53x18 mm



  

GADŻETY „Z JAJEM” * Klepsydra (3 min.)

Jajko-timer
(60 min.)

Obrotowy nóż
do pizzy

Obierak
z ceramicznym ostrzem

Szczotka
do warzyw

Obręcz do jajek 
sadzonych

Krajalnica
do jajek

Łyżka do 
gotowanych jajek

Zestaw 4 łyżeczek i kieliszków na jajka 

*UWAGA: niestety, na powyższych produktach nie wykonujemy 
znakowania. Na życzenie możemy wykonać stosowny bilecik 

reklamowy Państwa firmy (za drobną opłatą).
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Kartki 
Wielkanocne

Na każdej kartce drukujemy logotyp i życzenia.
Na życzenie Klienta wykonujemy

logo wycinane, tłoczone lub pozłacane.
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Wielkanocna rzeżucha
Nasiona rzeżuchy pakowane w saszetki z drukowaną kolorową etykietką

W warunkach domowych nasionka kiełkują już w kilka dni od posiania na mokrej wacie.

W ofercie również inne gatunki roślin – łatwe w uprawie w domu lub na balkonie.

Pomysłowy – i niedrogi! - upominek reklamowy. Idealny prezent na wiosnę!
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Kwiatki w puszce
Puszki zawierają nasiona lub cebulki roślin, 
które w zaledwie kilka tygodni przeobrażają się 
w kwitnąca reklamę Państwa firmy.

Proste w uprawie, nie wymagają 
skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych.

W ofercie m.in. tulipan, hiacynt, lilia, słonecznik
i zabawne kwiatki-czuprynki (po lewej).
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Ściereczki
z mikrofibry

Wymarzona forma pod reklamę!

Lekka, doskonale wchłania wodę
i nie pozostawia smug ani 

zarysowań.

Bardzo przydatna w erze coraz 
większej ilości elektroniki

i ekranów LCD, niezastąpiona
 w czyszczeniu okularów

– zwykłych i przeciwsłonecznych.

W zależności od preferencji oferujemy 
kilka rodzajów nadruku: transferodruk, 

sitodruk, tłoczenie logotypu, a także 
złocenie i posrebrzanie.
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Parasol manualny mały Parasol automatyczny kolorowy Parasol automatyczny
z drewnianą rączką.

Peleryna PVC
rozmiar XL,
zapinana

na zatrzaski,
z kapturem

i kieszeniami,
przeźroczysta
lub niebieska

Peleryna przeźroczysta
w jednym rozmiarze.
Bez problemu zmieści się
w torebce lub schowku

*Wszystkie parasole dostępne
w bogatej gamie kolorów.

Na niepogodę...
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Długopisy z nadrukiem reklamowym

Uwaga: wszystkie modele oferujemy w szerokiej gamie kolorystycznej.

*SZCZEGÓLNIE
  POLECAMY!

- Długopis metalowy
- Wysoki komfort pisania
- Doskonała cena!
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SMYCZE REKLAMOWE – uniwersalny nośnik 
reklamowy z dobrze wyeksponowanym logotypem Państwa 
firmy.  Produkt praktyczny i chętnie wybierany przez klientów.

Polecamy smycze reklamowe: od najprostszych, pojedynczych, 
przez smycze podwójne, suwakowe, okrągłe, odblaskowe, 
satynowe, po smycze silikonowe i wykonane z poliestru i PVC.

Oferujemy również smycze ekologiczne:
wykonane z przetworzonych butelek PET oraz włókien 
bambusa i kukurydzy

Wiele rodzajów nadruku, m.in. sitodruk, nadruk sublimacyjny, 
haft, nadruk silikonowy i transfer odblaskowy.
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Róże reklamowe
Zmysłowe połączenie piękna, delikatności i emocji. 

Na płatkach róż można umieścić logo, zdjęcie
lub tekst reklamowy (drukowany lub pisany ręcznie), 
które na długo pozostaną w pamięci obdarowanej 
osoby.

Oferujemy kwiaty pojedyncze, bukiety oraz płatki 
pojedyncze.
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HIT SEZONU!
Mydełka glicerynowe z zatopionym
lub wytłoczonym logotypem lub rzeźbą
(również w 3D)

Oferujemy kształty standardowe
i indywidualne – zgodnie z życzeniem klienta.

Mydełko może być zabarwione
na dowolny kolor i posiadać dowolny zapach.

Doskonały sposób na promocję firmy!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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