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AMD GIFTS jest firmą od wielu lat oferującą usługi w branży
upominkowej i eventowej. 

 
W naszej ofercie znajdą Państwo upominki dla każdego,

dopasowane do każdej okazji i każdego budżetu. 
 

Przygotujemy, zapakujemy oraz dostarczymy pod wskazany
adres prezenty i upominki:

 
 - dla klientów, partnerów biznesowych i pracowników, 

- na specjalne okazje oraz jako podziękowanie lub docenienie, 
- na spotkania biznesowe i uroczystości firmowe.

 
Z przyjemnością i najwyższą starannością przygotujemy dla

Państwa firmy wyjątkowe  upominki i kosze prezentowe.
 

Przedstawiamy kilka propozycji z naszej szerokiej oferty.

 
kontakt@amdgifts24.pl            728 560 769

tel:728560769


SŁODKIE PUDEŁKA
PREZENTOWE 

 

 
  Tekturowe, naturalne pudełko z okienkiem

wypełnione po brzegi mieszanką wysokogatunkowych
herbat, najwyższej jakości czekolad, domowymi
konfiturami i naturalnym miodem. Zestaw, który

umili każdy dzień, przynosząc słodycz i ukojenie.  
 
 
 

 
 
 

od 49 zł do 99 zł *
 

*Dostępne także inne warianty cenowe w zależności od
kompozycji produktów.

 
kontakt@amdgifts24.pl            728 560 769

tel:728560769


 
kontakt@amdgifts24.pl            728 560 769

PUDEŁKA PREZENTOWE
W OBWOLUCIE

 

 
  Tekturowe, naturalne pudełko w świątecznej  
 obwolucie z okienkiem w kształcie pierniczka,

przewiązane złotą, satynową wstążką, wypełnione 
po brzegi mieszanką wysokogatunkowych herbat,

najwyższej jakości czekolad, domowymi konfiturami 
i naturalnym miodem. Zestaw, który umili każdy

dzień, przynosząc słodycz i ukojenie.  
 
 
 

 
 
 

od 59 zł do 109 zł *
 

*Dostępne także inne warianty cenowe w zależności od kompozycji
produktów.

tel:728560769


 
 

PUDEŁKA PREZENTOWE 
Z HERBATAMI

 

 
 

  Tekturowe, naturalne pudełko z okienkiem przewiązane
jest wstążką w kolorze złotym, czerwonym lub

granatowym, dzięki czemu całość wygląda elegancko i
bardzo gustownie. 

Istnieje możliwość wyboru świątecznej obwoluty:
czerwonego renifera, zielonej choinki, złotego pierniczka

lub granatowej gwiazdy.
Zestawy składają się z sześciu wysokogatunkowych

herbat w ciekawych i pysznych smakach:
 

- Herbata owocowa Grzane wino 40g
- Herbata owocowa Wiśniowa Historia 40g

- Herbata owocowa Witalność i odporność 40g
- Herbata zielona Rajski Smak 40g

- Herbata czarna Słońce Andaluzji 40g
- Herbata czarna Mango Lassi 40g

 

od 54,90 zł do 64,90 zł
 

 
 
 

 
kontakt@amdgifts24.pl            728 560 769

tel:728560769


 
Słodkie kosze prezentowe to wspaniała propozycja dla

osób, które wiele by dały za smak prawdziwej czekolady!
Czekoladowe praliny, liofilizowane owoce zatopione w

tabliczce czekolady, migdały oblane słodką czekoladą w
połączeniu z domowymi konfiturami, naturalnym miodem

i herbatami owocowymi to raj dla podniebienia. 
 
 
 
 

 
 
 

od 99 zł do 199 zł *
 *Dostępne także inne warianty cenowe w zależności od

kompozycji produktów.

ZESTAWY W
ŚWIĄTECZNYCH
OPAKOWANIACH

 
kontakt@amdgifts24.pl                         728 560 769

tel:728560769


SŁODKIE KOSZE
PREZENTOWE

 

 
 

  Słodkie kosze prezentowe to wspaniała propozycja dla
osób, które wiele by dały za smak prawdziwej czekolady!

Czekoladowe praliny, liofilizowane owoce zatopione w
tabliczce czekolady, migdały oblane słodką czekoladą w

połączeniu z domowymi konfiturami, naturalnym miodem i
herbatami owocowymi to raj dla podniebienia. 

 
 
 
 
 
 

od 89 zł do 159 zł *
 

*Dostępne także inne warianty cenowe 
w zależności od kompozycji produktów.

 
kontakt@amdgifts24.pl            728 560 769

tel:728560769


 

KOSZE UPOMINKOWE
 

  
Nasze kosze upominkowe to kwintesencja prezentu
praktycznego. Zestawy filiżanek z brazylijską kawą 

i miodem wielokwiatowym, kubek termiczny z herbatą
i słodką czekoladą czy skarpetki ze świątecznym
motywem i słodkościami to doskonały pomysł na

prezent. 
Wszystkie zestawy skomponowane są z produktów

najwyższej jakości, pięknie zapakowane
 i dopasowane kolorystycznie.

 
 

od 109 zł do 189 zł *
 

*Dostępne także inne warianty cenowe w zależności od
kompozycji produktów.

 

 
 
  

kontakt@amdgifts24.pl            728 560 769

tel:728560769


 

PUDEŁKA UPOMINKOWE
 

  
Dedykowane pudełka ozdobne z pięknymi kubkami 

ze świątecznymi motywami, herbatą i czekoladą do picia
to wspaniały drobny upominek dla każdego. 

Tekturowe pudełko ze złotym nadrukiem przewiązane
jest satynową wstążką w kolorze czerwonym lub

granatowym, dzięki czemu całość wygląda elegancko
 i nawiązuje do świąt.

 

od 69 zł do 79 zł *
 

*Dostępne także inne warianty cenowe w zależności od
kompozycji produktów.

 

 
 
 

 
kontakt@amdgifts24.pl            728 560 769

tel:728560769


 
 

 

ŚWIĄTECZNE TOREBKI
UPOMINKOWE

 

  
Nasze torebki prezentowe to rewelacyjny pomysł na
drobny upominek. Przewiązane satynową wstążką w

kolorze złotym lub czerwonym wyglądają bardzo
elegancko i są doskonałym upominkiem świątecznym
dla współpracowników, partnerów biznesowych, czy

bliskich osób. 
Wszystkie zestawy skomponowane są z produktów

najwyższej jakości, pięknie zapakowane i uzupełnione
o bilecik z życzeniami świątecznymi. 

 
 

od 35 zł do 49 zł *
 

*Dostępne także inne warianty cenowe w zależności od
kompozycji produktów.

 

 
 
  

kontakt@amdgifts24.pl            728 560 769

tel:728560769


 

 

 

KOSZE PREZENTOWE
W DREWNIANYCH 

 SKRZYNIACH

 

 
 

  Eleganckie kosze prezentowe w drewnianych skrzyniach
skomponowane ze smacznych, zdrowych i najwyższej

jakości produktów to idealny prezent na każdą okazję dla
partnera biznesowego, pracownika, czy bliskiej osoby. 

Skrzynie w naturalnym kolorze drewna wypełnione są po
brzegi czekoladowymi pralinami, domowymi konfiturami,

brazylijską kawą, wyśmienitym winem i innymi
pysznościami. 

 

od 149 zł do 269 zł*
 

*Dostępne także inne warianty cenowe w zależności od
kompozycji produktów.

 
 

 
kontakt@amdgifts24.pl            728 560 769

tel:728560769


 
kontakt@amdgifts24.pl            728 560 769

 
 

 
 

 
 

 KLASYCZNE KOSZE
PREZENTOWE

 

 
 

  Klasyczne kosze wiklinowe to tradycyjny i elegancki
pomysł na prezent. Kosze wykonane są z najwyższej

jakości materiału, wypełnione wełną drzewną 
i przepełnione bogactwem smaku  

i aromatu. 
Znajdą tu Państwo m.in.: wyjątkowe herbaty

 z najdalszych zakątków świata, organiczne konfitury,
wyśmienite wino, marcepan i czekoladowe praliny 

o nieprzeciętnych smakach.  
 

od 149 zł do 315 zł *
 

*Dostępne także inne warianty cenowe w zależności od
kompozycji produktów.

 
 

tel:728560769


 

UPOMINKI
 

 
 

  W naszej ofercie znajdą Państwo m.in. piękne, ręcznie
malowane filiżanki, kubki i elegancką porcelanę. 

To wyjątkowy prezent dla partnerów biznesowych,
współpracowników, pracowników i bliskiej osoby.  

 

 
 
 

 
kontakt@amdgifts24.pl            728 560 769

tel:728560769


 
 

 
 

 
 

Personalizowane
zamówienia

Możemy także przygotować specjalne zestawy upominkowe
dopasowane do wizji, budżetu i wartości Państwa Firmy.

 
Chętnie Państwa wesprzemy w skomponowaniu prezentów idealnych.

 
kontakt@amdgifts24.pl            728 560 769

tel:728560769


KONTAKT

 

728 560 769
 

   kontakt@amdgifts24.pl

Będzie nam niezwykle miło
 współpracować z Państwem.

W przypadku jakichkolwiek pytań, 
pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 Na wszystkie pytania chętnie odpowiemy
drogą telefoniczną, mailową lub podczas

spotkania.
 

WSPÓŁPRACA
 

 

DANE FIRMY
AMD Maciej Dąbrowski 

ul. Na Przełaj 5b
03-092 Warszawa
NIP 5240013217

 
 

Ze względów organizacyjnych oferta jest ograniczona czasowo 
i ilościowo.

 
kontakt@amdgifts24.pl            728 560 769

mailto:kontakt@admgifts24.pl
tel:728560769

