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na wina
Opakowania

List w butelce
 

Pomysłowe, spersonalizowane opakowanie 
może sprawić, że nasz upominek zabłyśnie 

w tłumie. Odrobina kreatywności 
plus kilka spontanicznych zdjęć na portalach 

społecznościowych… 
Tak się rodzą legendy. Nasze ekologiczne, 

naturalne opakowania - drewniane skrzynki, 
pudełka i torebki - ułatwią zadanie. 

Ozdobny papier w firmowej kolorystyce, 
dopasowana wstążka, pachnąca gałązka, 
suszone owoce, karteczka z pomysłowymi 
życzeniami, dyskretne i eleganckie logo…  

im więcej szczegółów, tym większy
 efekt WOW. 
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wzory
świąteczne

sposoby personalizacji

Karnecik przywiązany do rączki opakowania (torebki) 
lub butelki (torebki i pudełko).

Pudełko i torebka ze świątecznym motywem
sprawią, że podarunek stanie się jeszcze piękniejszy 

i wszyscy poczują magiczną atomosferę świąt.
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cena netto

812

cena netto

487

Pudełko papierowe 
z rączką na jedną butelkę

kod XX.677A
cena brutto 9,99  

Torebka papierowa 
na jedną butelkę

kod XX.680
cena brutto 5,99
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drewniane
skrzynki

sposoby personalizacji

oferujemy laserowe wypalenie logo lub dedykacji 

Drewniana bejcowana 
skrzynka 
na jedną butelkę  

kod XX.522A 
cena brutto 33,90   

cena netto

2756
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Drewniana skrzynka 
na jedną butelkę

kod XX.18
cena brutto 27,00

Drewniana skrzynka 
na dwie butelki

kod XX.62
cena brutto 39,90   

Drewniana, zasuwana 
skrzynka 
na jedną butelkę

kod XX. 335A
cena brutto 21,00 

cena netto

2195

cena netto

3244

cena netto

1707
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torebki i pudełka
z tektury falistej

sposoby personalizacji

Na opakowaniach wykonanych z tektury falistej 
oferujemy:

– karnecik z logo naklejony na torebce lub pudełku
– karnecik z logo lub życzeniami przywiązany do butelki 
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Torebka z okienkiem
na jedną butelkę

kod XX.518A
cena brutto 8,90   

Torebka na jedną 
butelkę

kod XX.143
cena brutto 6,90  

Tekturowe pudełko 
z okienkiem
na jedną butelkę

kod XX.589A
cena brutto 6,90  

cena netto

724 cena netto

561

cena netto

561
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Tekturowe pudełko 
z okienkami 
na dwie butelki

kod XX.595A  
cena brutto 8,90

Tekturowe pudełko 
na dwie butelki

kod XX.594A  
cena brutto 8,90

cena netto

724

cena netto

724
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Naklejki na opakowania   
cena od 1,5 zł netto/sztuka

a. druk lateksowy: od 3 zł netto za sztukę, przy minimalnej ilości 50 sztuk

b. druk lateksowy + wycinanie po obrysie logo: od 4 zł netto za sztukę, przy minimalnej ilości 50 sztuk

c. bileciki od 1,5 zł netto za sztukę przy zamówieniu 100 sztuk

Bileciki i zawieszki na butelkę   
cena od 1,5 zł netto/sztuka 

Grawerowanie na skrzynkach   
cena od 4 zł netto/sztuka 

Personalizowane etykiety na butelki   
cena od 3 zł netto/sztuk {przy zamówieniu minimu 150 sztuk}

na prezentach
Personalizacja

Wyróżnij się! 



Czekamy na wiadomość od Ciebie:

Wiesław

Iza Karolina

Bartek

Maria Ania Magda

Agata

Beata

Norbert

Wiesław Wysokiński 
wieslaw.wysokinski@winezja.pl 
506 012 033 

Beata Seger 
beata.seger@winezja.pl
 797 728 038

Norbert Brzoza  
norbert.brzoza@winezja.pl  
506 014 110

Izabela Rucińska 
izabela.rucinska@winezja.pl 
 797 728 008

Bartłomiej Sowiński  
bartlomiej.sowinski@winezja.pl  
797 727 987

Doradcy B2B Doradcy B2C
Anna Sztobryn 
anna.sztobryn@winezja.pl  
516 108 996

Karolina Janiec 
karolina.janiec@winezja.pl
507 664 937

Maria Kuziela 
maria.kuziela@winezja.pl
514 777 422

Magdalena Ambroszczak 
magdalena.ambroszczak@winezja.pl 
516 156 961

Agata Łuczak 
agata.luczak@winezja.pl 
797 403 291


