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Zestaw nr 1: Bombki  

 

Zestaw zawiera:  

• 3 bombki z wosku 

pszczelego (choinka, 

dzwonki, bałwanek) 

• Ozdobne opakowanie 

wypełnione siankiem wraz 

z świąteczną wstążką 

i pszczółkami z drewna.  

Cena:  30 zł/ szt.  

 



 

Zestaw nr 2: Mały miód 

 

Zestaw zawiera:  

• Miód 480g (akacjowy lub 

rzepakowy). 

• Tekturowe opakowanie z 

uchwytem. 

• Łyżeczkę do miodu. 

• Świąteczną wstążkę oraz 

drewnianą ozdobną 

pszczółkę.  

Cena: 30 zł/ szt.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw nr 3 Miód w 

drewnianym pudełku 

Zestaw zawiera:  

• Miód 480 g (akacjowy lub 

rzepakowy).  

• Drewniane opakowanie 

z uchwytem.  

• Drewniana łyżeczka do 

miodu.  

• Ozdobna świąteczna 

wstążka.  

Cena: 58 zł / szt.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw nr 4 z aniołem  

Zestaw zawiera:  

• Miód 480g (akacjowy lub 

rzepakowy) 

• Świecę z wosku pszczelego 

„Anioł” 

• Sztućce drewniane do 

miodu 

• Opakowanie tekturowe 

z okienkiem wypełnione 

siankiem ozdobnym 

• Świąteczną wstążkę.  

Cena: 60 zł/ szt.  



 

 

 

 

 

 

 

Zestaw nr 5 z choinką 

Zestaw zawiera:  

• 2 miody 480g (akacjowy i 

rzepakowy)  

• Świecę z wosku pszczelego 

„Choinka” 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pyłek kwiatowy i sztućce do 

miodu 

• Ozdobne opakowanie tekturowe 

z choinką wypełnione siankiem.  

• Świąteczną wstążkę  

Cena: 95 zł/ szt.  



 

Informacje ogólne:  

• Miód oraz inne produkty pszczele znajdujący się w prezentach pochodzą 

z własnej pasieki Pszczelarni Słodnik i są pozyskiwane na terenie 

województwa lubuskiego.  

• Do każdego zestawu jesteśmy wstanie wykonać bez dodatkowej opłaty 

tekturową przywieszkę z logo Państwa firmy (logotyp przekazuje 

zamawiający). Przywieszka będzie zamocowana na ozdobnej wstążce na 

przodzie upominku.  

• Termin realizacji 10 dni. Przy dużych zamówieniach (np. 100 szt.) termin 

realizacji może się wydłużyć.  

• Zamówienie należy złożyć odpowiednio wcześniej, najpóźniej 

do 30 listopada br. 

• Wykonawca zastrzega sobie zmianę koloru wstążki jeśli wybrany przez 

wykonawcę kolor będzie niedostępny.  

 


