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Kalendarzy Adwentowych 

Kalendarze Adwentowe
Modele Jubileuszowe 
Świętuj z nami rocznicę,
 otrzymaj atrakcyjne ceny na kalendarze adwentowe
Nowe modele na rocznicę produkcji kalendarzy adwentowych z logo

Kalendarz adwentowy Lindt „Świąteczny Domek” Organic Kalendarz adwentowy Lindt „Select Edition” Organic 

Kalendarz adwentowy Lindt „Świąteczna Choinka” Kalendarz adwentowy „Świąteczny Biznes” Organic

Eksperci od kalendarzy adwentowych
Więcej entuzjazmu. Więcej możliwości. Więcej usług.



Reklama przyciągająca wzrok 
na każdym biurku!

Wysokiej jakości kalendarz z czekoladkami Sarotti.
24 sztuki czekoladek Szwajcarskiej produkcji
Prawdziwa przyjemność dla twoich klientów.
Kalendarz z certykatem FSC z nadrukiem na całej powierzchni.
Wkład kalendarza wykonany jest w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.

Czekoladowy kalendarz adwentowy w wysokiej jakości oprawie z tektury litej.
Wykonany w formie poziomej z praktyczną podstawką do podstawienia na biurku.
Kalendarz w ochronnym przezroczystym opakowaniu (wykonany z recyklingu)
Wymiary kalendarza ok. 225 x 165 x 10 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% wkładki wykonane jest z materiałów pochodzących recyklingu.
oraz 100% nadaje się do ponownego recyklingu.

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki czekoladek ( ok. 103 g.) 
Najlepsza markowa Szwajcarska czekolada Sarotti
w czterech smakach (pełno mleczna, Gianduja, orzech laskowy, Słodko gorzka)
Okres ważności do 31.03.2023

Opakowanie:
pakowane po 40 sztuk w kartonie
1440 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
45 sztuk w kartonie, maksymalnie 1080 sztuk na palecie

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 4,50 zł/szt. netto

Koszt przygotowalni nadruku : 90,00 Euro (jednorazowo)

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

100 sztuk



Przyjazny dla Klimatu!
wysokiej jakości kalendarz z czekoladkami Sarotti.
24 sztuki czekoladek Szwajcarskiej produkcji
Prawdziwa przyjemność dla twoich klientów.
Kalendarz z certykatem FSC z nadrukiem na całej powierzchni.
Wkład kalendarza wykonany jest w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.

Czekoladowy kalendarz adwentowy w wysokiej jakości oprawie z tektury litej.
Wykonany w formie poziomej z praktyczną podstawką do podstawienia na biurku.
Kalendarz w ochronnym przezroczystym opakowaniu (wykonany z recyklingu)
Wymiary kalendarza ok. 225 x 165 x 13 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki czekoladek ( ok. 103 g.) 
Najlepsza markowa Szwajcarska czekolada Sarotti
w czterech smakach (pełno mleczna, Gianduja, orzech laskowy, Słodko gorzka)
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 4,50 zł/szt. netto

Opakowanie:
pakowane po 34 sztuk w kartonie
1224 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
45 sztuk w kartonie, maksymalnie 1080 sztuk na palecie

Koszt przygotowalni nadruku : 90,00 Euro (jednorazowo)

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

100 sztuk

Wyprodukowany z
kontrolowanej uprawy surowców

Oszczędność zasobów

100% nadający się do recyklingu
Utylizacja razem z makulaturą

Ulega biodegradacji
i kompostowania po
DIN EN 13432

Niska emisja Co2
przy produkcji

Certykat 

Dzięki naszej linii produktów kalendarz adwentowy
„Organic” przedstawiamy jeden z najbardziej
przyjaznych na świecie rozwiązań w branży.
Dobre dla środowiska, dobre dla przyszłości.

Woda włókno papierowe Siła przemysłowa

Znajdź wkładki Reinpapier
ich pochodzenie to natura
bez pozostałości w środowisku
biodegradowalne
z makulaturą nadająca się do recyklingu



Czekoladowy kalendarz adwentowy w wysokiej jakości oprawie z tektury litej.
Wykonany w formie poziomej z praktyczną podstawką do podstawienia na biurku
oraz z otworem do zawieszania.
Kalendarz w ochronnym przezroczystym opakowaniu (wykonany z recyklingu)
Wymiary kalendarza ok. 314 x 228 x 12 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Duży kalendarz adwentowy
duża powierzchnia nadruku!
kalendarz z czekoladkami Sarotti.
24 sztuki czekoladek Szwajcarskiej produkcji
Dzięki dużej powierzchni reklamowej zaskoczysz miło swoich klientów.
Kalendarz z certykatem FSC z nadrukiem na całej powierzchni.
Wkład kalendarza wykonany jest w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki czekoladek ( ok. 103 g.) 
Najlepsza markowa Szwajcarska czekolada Sarotti
w czterech smakach (pełno mleczna, Gianduja, orzech laskowy, Słodko gorzka)
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 4,50 zł/szt. netto

Opakowanie:
pakowane po 40 sztuk w kartonie
1000 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
24 sztuk w kartonie, maksymalnie 576 sztuk na palecie

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

Koszt przygotowalni nadruku : 90,00 Euro (jednorazowo)



Wyprodukowany z
kontrolowanej uprawy surowców

Oszczędność zasobów

100% nadający się do recyklingu
Utylizacja razem z makulaturą

Ulega biodegradacji
i kompostowania po
DIN EN 13432

Niska emisja Co2
przy produkcji

Certykat 

Dzięki naszej linii produktów kalendarz adwentowy
„Organic” przedstawiamy jeden z najbardziej
przyjaznych na świecie rozwiązań w branży.
Dobre dla środowiska, dobre dla przyszłości.

Woda włókno papierowe Siła przemysłowa

Znajdź wkładki Reinpapier
ich pochodzenie to natura
bez pozostałości w środowisku
biodegradowalne
z makulaturą nadająca się do recyklingu

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki czekoladek ( ok. 103 g.) 
Najlepsza markowa Szwajcarska czekolada Sarotti
w czterech smakach (pełno mleczna, Gianduja, orzech laskowy, Słodko gorzka)
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 4,50 zł/szt. netto

Opakowanie:
pakowane po 40 sztuk w kartonie
1000 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
24 sztuk w kartonie, maksymalnie 576 sztuk na palecie

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

Koszt przygotowalni nadruku : 90,00 Euro (jednorazowo)

Czekoladowy kalendarz adwentowy w wysokiej jakości oprawie z tektury litej.
Wykonany w formie poziomej z praktyczną podstawką do podstawienia na biurku
oraz z otworem do zawieszania.
Kalendarz w ochronnym przezroczystym opakowaniu (wykonany z recyklingu)
Wymiary kalendarza ok. 314 x 228 x 12 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 



Czekoladowy kalendarz adwentowy w wysokiej jakości tektury litej.
Forma kalendarza poziomy z praktyczną rozkładana podstawką.
Kalendarz w ochronnym przezroczystym opakowaniu (wykonany z recyklingu)
Wymiary kalendarza ok. 270 x 190 x 10 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Milka: Czułość w sercu!
Czekolada mleczna Milka Alpine jest pyszną 
rozpływającą się w ustach czekoladą
wykonana 100% z alpejskiego mleka.
Zupełnie nowe cztery smaki w kalendarzu adwentowym.
24 sztuki czekoladek Milka w środku.
Doskonały prezent gwiazdkowy!
Kalendarz z certykatem FSC z nadrukiem na całej powierzchni.
Wkład kalendarza wykonany jest w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki czekoladek ( ok. 103 g.) 
Alpejska mleczna czekolada milka lub mix czterech smaków milka
w czterech smakach: mlecznym, orzech laskowy, kremowe kakao, truskawkowym 
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 4,50 zł/szt. netto

Opakowanie:
pakowane po 40 sztuk w kartonie
1000 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
25 sztuk w kartonie, maksymalnie 600 sztuk na palecie

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty
 wykonany w dniu zamówienia

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

100 sztuk

Milka
mleczna czekolada

Milka
Mix 4 smaków

Koszt przygotowalni nadruku : 90,00 Euro (jednorazowo)

Nasz kalendarz adwentowy z rozpływającą się w ustach Milką.

Alpejska czekolada mleczna jest teraz dostępna w czterech smakach

Mleczno alpejska, orzech laskowy, Krem kakaowy i Truskawkowy 



Nasz kalendarz adwentowy z rozpływającą się w ustach Milką.

Alpejska czekolada mleczna jest teraz dostępna w czterech smakach

Mleczno alpejska, orzech laskowy, Krem kakaowy i Truskawkowy 

Czekoladowy kalendarz adwentowy w wysokiej jakości tektury litej.
Forma kalendarza poziomy lub pionowy z praktyczną rozkładana podstawką
oraz otworem do zawieszania.
Kalendarz w ochronnym przezroczystym opakowaniu (wykonany z recyklingu)
Wymiary kalendarza ok. 314 x 228 x 12 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Niewątpliwie
 MilkaDelikatny smakołyk

Czekolada mleczna Milka Alpine jest pyszną 
rozpływającą się w ustach czekoladą
wykonana 100% z alpejskiego mleka.
24 sztuki czekoladek Milka w środku.
Kalendarz z certykatem FSC z nadrukiem na całej powierzchni.
Wkład kalendarza wykonany jest w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki czekoladek ( ok. 103 g.) 
Alpejska mleczna czekolada milka lub mix czterech smaków milka
w czterech smakach: mlecznym, orzech laskowy, kremowe kakao, truskawki 
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 4,50 zł/szt. netto

Opakowanie:
pakowane po 40 sztuk w kartonie
1000 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
24 sztuk w kartonie, maksymalnie 576 sztuk na palecie

Milka
mleczna czekolada

Milka
Mix 4 smaków

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty
 wykonany w dniu zamówienia

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

Koszt przygotowalni nadruku : 90,00 Euro (jednorazowo)



Czekoladowy kalendarz adwentowy w wysokiej jakości tektury litej.
Forma kalendarza poziomy z praktyczną rozkładana podstawką.
Kalendarz w ochronnym przezroczystym opakowaniu (wykonany z recyklingu)
Wymiary kalendarza ok. 225 x 165 x 10 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Twój przekaz reklamowy
24 dni w centrum uwagi!
Mamy przyjemność przedstawić najwyższej jakości
kalendarz adwentowy, wypełniony rozpływającymi się w ustach
czekoladkami Lindt - obiecuje 24 dni ekskluzywnej przyjemności

Kalendarz z certykatem FSC z nadrukiem na całej powierzchni.
Wkład kalendarza wykonany jest w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki czekoladek ( ok. 120 g.) 
Ekskluzywnej marki czekoladek Lindt.
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 4,50 zł/szt. netto

Opakowanie:
pakowane po 40 sztuk w kartonie
1440 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
45 sztuk w kartonie, maksymalnie 1080 sztuk na palecie

Koszt przygotowalni nadruku : 90,00 Euro (jednorazowo)

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

100 sztuk
 50 sztuk

Wkładka 
100% z recyklingu

Wkładka: Kompostowa
100% biodegradowalna

Najlepsza czekolada Lindt od Maitre Chocolatiers

Przyjemność w najlepszym wydaniu: rozpływająca się w ustach

Czekolada lindt jest zawsze dobrze przyjmowana, wszędzie.

Gustowny i indywidualny prezent na Boże Narodzenie.

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia



Biurkowy kalendarz adwentowy Lindt
Organiczna edycja „Select Edition”
Przyjazny dla klimatu z Certykatem FSC, wypełniony rozpływającą się w ustach czekoladą mleczną 

Kalendarz adwentowy ECO-LINE
Produkt neutralny dla klimatu, wykonany z materiału z certyfikatem FSC.

Wkładka wykonana z surowców odnawialnych,

biodegradowalny i nadający się do recyklingu wraz z papierowym kartonem.

Zrównoważone pozyskiwanie ziaren kakaowych.

Ziarna kakaowe są najważniejszą podstawą czekolady premium i produkcja jej to wspaniała różnorodność

to pasja Maitres Chocolatiers.

Ale tylko najwyższa jakość gdzie człowiek i natura współpracują ze sobą w harmonii.

Dlatego Lindt & Sprungli inwestuje w program farmy w ochronie środowiska i podnoszenie standardów życia Rolników.

w ten sposób można również przyjąć odpowiedzialność za przyszłość.

Więcej dowiesz się na stronie: www.farming-program.com 



Wyprodukowany z
kontrolowanej uprawy surowców

Oszczędność zasobów

100% nadający się do recyklingu
Utylizacja razem z makulaturą

Ulega biodegradacji
i kompostowania po
DIN EN 13432

Niska emisja Co2
przy produkcji

Certykat 

Dzięki naszej linii produktów kalendarz adwentowy
„Organic” przedstawiamy jeden z najbardziej
przyjaznych na świecie rozwiązań w branży.
Dobre dla środowiska, dobre dla przyszłości.

Woda włókno papierowe Siła przemysłowa

Znajdź wkładki Reinpapier
ich pochodzenie to natura
bez pozostałości w środowisku
biodegradowalne
z makulaturą nadająca się do recyklingu

Wkładka naszego kalendarza adwentowego z serii „Organic” jest wykonana z odnawialnego

materiału przyjaznego środowisku. Jest biodegradowalny, wraz z okładka kalendarza

nadaje się w 100% do recyklingu. Oczywiście można wyrzucić ją do kosza na papier.

Jeśli wkładka tam nie trafi tylko do naturalnego środowiska to się rozkłada biologicznie w

w naturalnym środowisku w ciągu kilku tygodni. Natura jest Najważniejsza!

Z praktycznym stojakiem na stół 

Innowacja w najlepszym stylu
Przyjazny dla środowiska
Nasz kalendarz z najlepszą mleczną czekoladą Lindt 
rozpływającą się w ustach czekoladą
Wkładka kalendarza przyjazna środowisku
Wykonany z surowców w 100% biodegradowalnych
24 sztuki czekoladek Lindt
Doskonały prezent gwiazdkowy!
Kalendarz z certykatem FSC z nadrukiem na całej powierzchni.

Czekoladowy kalendarz adwentowy w wysokiej jakości tektury litej.
Forma kalendarza poziomy z praktyczną rozkładana podstawką.
Kalendarz w ochronnym przezroczystym opakowaniu (wykonany z recyklingu)
Wymiary kalendarza ok. 225 x 165 x 13 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki czekoladek ( ok. 120 g.) 
Ekskluzywnej marki czekoladek Lindt.
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 4,50 zł/szt. netto

Opakowanie:
pakowane po 34 sztuk w kartonie, 1224 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
45 sztuk w kartonie, maksymalnie 1080 sztuk na palecie

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

100 sztuk
 50 sztuk

Koszt przygotowalni nadruku : 90,00 Euro (jednorazowo)



Czekoladowy kalendarz adwentowy w wysokiej jakości tektury litej.
Forma kalendarza poziomy z praktyczną rozkładana podstawką.
Kalendarz w ochronnym przezroczystym opakowaniu (wykonany z recyklingu)
Wymiary kalendarza ok. 314 x 228 x 12 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki czekoladek ( ok. 120 g.) 
Ekskluzywnej marki czekoladek Lindt.
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 4,50 zł/szt. netto

Opakowanie:
pakowane po 40 sztuk w kartonie, 1000 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
24 sztuk w kartonie, maksymalnie 576 sztuk na palecie

Wkładka 
100% z recyklingu

Wkładka: Kompostowa
100% biodegradowalna

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

Koszt przygotowalni nadruku : 130,00 Euro (jednorazowo)

To jest Bestseller 2022!
Najlepszy stosunek jakości do ceny!!
Jeden z najlepszych modeli z czekoladkami Lindt
kalendarz adwentowy, wypełniony rozpływającymi się w ustach
czekoladkami Lindt.
Świąteczna kampania nabierze nowego wymiaru :)

Kalendarz z certykatem FSC z nadrukiem na całej powierzchni.
Wkład kalendarza wykonany jest w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.



Wyprodukowany z
kontrolowanej uprawy surowców

Oszczędność zasobów

100% nadający się do recyklingu
Utylizacja razem z makulaturą

Ulega biodegradacji
i kompostowania po
DIN EN 13432

Niska emisja Co2
przy produkcji

Certykat 

Dzięki naszej linii produktów kalendarz adwentowy
„Organic” przedstawiamy jeden z najbardziej
przyjaznych na świecie rozwiązań w branży.
Dobre dla środowiska, dobre dla przyszłości.

Woda włókno papierowe Siła przemysłowa

Znajdź wkładki Reinpapier
ich pochodzenie to natura
bez pozostałości w środowisku
biodegradowalne
z makulaturą nadająca się do recyklingu

Natura jest najważniejsza 

Trzeba skupić się 
na ochronie środowiska!
Kalendarz adwentowy do indywidualnego druku 
wykonany z najwyższej jakości materiałów.
W środku najlepsza czekolada Lindt
24 sztuki ekskluzywnej czekolady.

Kalendarz z certykatem FSC z nadrukiem na całej powierzchni.
Wkład kalendarza wykonany jest w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.

Czekoladowy kalendarz adwentowy w wysokiej jakości tektury litej.
Forma kalendarza poziomy z praktyczną rozkładana podstawką.
Kalendarz w ochronnym przezroczystym opakowaniu (wykonany z recyklingu)
Wymiary kalendarza ok. 314 x 228 x 12 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki czekoladek ( ok. 120 g.) 
Ekskluzywnej marki czekoladek Lindt.
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 4,50 zł/szt. netto

Opakowanie:
pakowane po 40 sztuk w kartonie, 1000 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
24 sztuk w kartonie, maksymalnie 576 sztuk na palecie

Koszt przygotowalni nadruku : 130,00 Euro (jednorazowo)

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk



Biurkowy kalendarz adwentowy „Ritter SPORT”

Kalendarz adwentowy ECO-LINE
Produkt neutralny dla klimatu, wykonany z materiału z certyfikatem FSC.

Wkładka wykonana z surowców odnawialnych,

biodegradowalny i nadający się do recyklingu wraz z papierowym kartonem.

CZEKOLADOWE BATONY

Wsparcie dla Środowiska, odpowiednie pozyskiwanie ziaren kakaowych.
Rainforest Alliance dąży do bycia społecznym i prorynkowym.
Wsparcie dla zrównoważonej uprawy rolnej w celu ochrony przyrody, 
inwestuje w program farmy w ochronie środowiska i podnoszenie standardów życia Rolników.
w ten sposób można również przyjąć odpowiedzialność za przyszłość.
Więcej dowiesz się na stronie: www.rainforest-allance.org 



Reklama z czekoladkami
 Ritter SPORT
Czy to mleko alpejskie, słodko-gorzkie lub chrupiące płatki czy migdały.
Zawsze rozpieszczaj swoich klientów najlepszymi czekoladkami.
Nadruk na całej powierzchni kalendarza 
wykonany z najwyższej jakości materiałów.
W środku 24 sztuki czekoladek Ritter SPORT
To jest najlepszy prezent dla twojego klienta.

Kalendarz z certykatem FSC z nadrukiem na całej powierzchni.
Wkład kalendarza wykonany jest w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.

Czekoladowy kalendarz adwentowy w wysokiej jakości tektury litej.
Forma kalendarza poziomy z praktyczną rozkładana podstawką.
Kalendarz w ochronnym przezroczystym opakowaniu (wykonany z recyklingu)
Wymiary kalendarza ok. 270 x 190 x 10 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki czekoladek ( ok. 120 g.)  Ekskluzywne czekoladki Ritter SPORT
mix smaków: mleczno alpejskie, słodko-gorzkie, chrupiące płatki, migdały
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 4,50 zł/szt. netto

Opakowanie:
pakowane po 40 sztuk w kartonie, 1000 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
25 sztuk w kartonie, maksymalnie 600 sztuk na palecie

Wkładka 
100% z recyklingu

Wkładka: Kompostowa
100% biodegradowalna

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia

Koszt przygotowalni nadruku : 90,00 Euro (jednorazowo)

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

100 sztuk
 

Indywidualny nadruk klienta 

Praktyczna stopka 

Czy to alpejska mleczna czekolada, migdały, 

chrupiące płatki lub słodko gorzkie.

Zawierają od 30% do 50% kakao

Najlepsze smakołyki od Ritter SPORT

wszystko zapakowane w kalendarzu adwentowym.



Czekoladowy kalendarz adwentowy w wysokiej jakości tektury litej.
Forma kalendarza poziomy lub pionowy z otworem do zawieszenia oraz
 praktyczną rozkładana podstawką.
Kalendarz w ochronnym przezroczystym opakowaniu (wykonany z recyklingu)
Wymiary kalendarza ok. 314 x 228 x 12 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki czekoladek ( ok. 120 g.)  Ekskluzywne czekoladki Ritter SPORT
mix smaków: mleczno alpejskie, słodko-gorzkie, chrupiące płatki, migdały
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 4,50 zł/szt. netto

Opakowanie:
pakowane po 40 sztuk w kartonie, 1000 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
24 sztuk w kartonie, maksymalnie 576 sztuk na palecie

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

Koszt przygotowalni nadruku : 130,00 Euro (jednorazowo)

Przekaz reklamowy
24 dni w centrum uwagi!
Mamy przyjemność przedstawić najwyższej jakości duży
kalendarz adwentowy, wypełniony rozpływającymi się w ustach
czekoladkami .
24 sztuki czekoladek Ritter SPORT.

Kalendarz z certykatem FSC z nadrukiem na całej powierzchni.
Wkład kalendarza wykonany jest w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.

Indywidualny nadruk klienta 



Kalendarz adwentowy ECO-LINE
Produkt neutralny dla klimatu, wykonany z materiału

 z certyfikatem FSC.

Wkładka wykonana z surowców odnawialnych,

biodegradowalny i nadający się do recyklingu 

wraz z papierowym kartonem.

Zrównoważone pozyskiwanie ziaren kakaowych.

Ziarna kakaowe są najważniejszą podstawą czekolady premium i produkcja jej to wspaniała różnorodność

to pasja Maitres Chocolatiers.

Ale tylko najwyższa jakość gdzie człowiek i natura współpracują ze sobą w harmonii.

Dlatego Lindt & Sprungli inwestuje w program farmy w ochronie środowiska i podnoszenie standardów życia Rolników.

w ten sposób można również przyjąć odpowiedzialność za przyszłość.

Więcej dowiesz się na stronie: www.farming-program.com 

Kalendarz adwentowy na stół Lindt, Edycja limitowana
Neutralne dla klimatu z certyfikatem FSC, z bardzo dobrym nadzieniem od Lindt



Kalendarz adwentowy
Lindt „Minis”

Zainspiruj swoich klientów tym wyjątkowym kalendarzem.
Unikalna mieszanka pralin lind Minis.
Duża powierzchnia nadruku

Kalendarz z certykatem FSC z nadrukiem na całej powierzchni.
Wkład kalendarza wykonany jest w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.

Czekoladowy kalendarz adwentowy w wysokiej jakości tektury litej.
Forma kalendarza poziomy z praktyczną rozkładaną podstawką.
Kalendarz w ochronnym przezroczystym opakowaniu (wykonany z recyklingu)
Wymiary kalendarza ok. 225 x 165 x 25 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki czekoladek ( ok. 110 g.)  Lindt „Minis”
Niebiańskie praliny od Lindt, mix smaków
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 4,50 zł/szt. netto

Opakowanie:
pakowane po 18 sztuk w kartonie, 810 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
24 sztuk w kartonie, maksymalnie 720 sztuk na palecie

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

100 sztuk
 50 sztuk

Koszt przygotowalni nadruku : 90,00 Euro (jednorazowo)

Praktyczna stopka 

Indywidualny nadruk klienta 



Dbaj o środowisko
kalendarz adwentowy przyjazny dla środowiska

Zainspiruj swoich klientów tym wyjątkowym kalendarzem.
Unikalna mieszanka pralin lind Minis.
Możliwość wykonania z materiałów z recyklingu lub 
wkład 100% biodegradowalny.

Kalendarz z certykatem FSC z nadrukiem na całej powierzchni.
Wkład kalendarza wykonany jest w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.

Czekoladowy kalendarz adwentowy w wysokiej jakości tektury litej.
Forma kalendarza poziomy z praktyczną rozkładaną podstawką.
Kalendarz w ochronnym przezroczystym opakowaniu (wykonany z recyklingu)
Wymiary kalendarza ok. 225 x 165 x 25 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Wyprodukowany z
kontrolowanej uprawy surowców

Oszczędność zasobów

100% nadający się do recyklingu
Utylizacja razem z makulaturą

Ulega biodegradacji
i kompostowania po
DIN EN 13432

Niska emisja Co2
przy produkcji

Certykat 

Dzięki naszej linii produktów kalendarz adwentowy
„Organic” przedstawiamy jeden z najbardziej
przyjaznych na świecie rozwiązań w branży.
Dobre dla środowiska, dobre dla przyszłości.

Woda włókno papierowe Siła przemysłowa

Znajdź wkładki Reinpapier
ich pochodzenie to natura
bez pozostałości w środowisku
biodegradowalne
z makulaturą nadająca się do recyklingu

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki czekoladek ( ok. 110 g.)  Lindt „Minis”
Niebiańskie praliny od Lindt, mix smaków
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 4,50 zł/szt. netto

Opakowanie:
pakowane po 18 sztuk w kartonie, 810 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
24 sztuk w kartonie, maksymalnie 720 sztuk na palecie

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

100 sztuk
 50 sztuk

Koszt przygotowalni nadruku : 90,00 Euro (jednorazowo)



Kalendarz adwentowy „Ekskluzywny” 
najlepsze wypełnienie Lindt 
Mamy przyjemność przedstawić najwyższej jakości kalendarz adwentowy
jego zawartość to lindt „Minis” a także możliwośc dodania dwóch gurek Lindt.
Świateczne gurki Lindt z pralinami lindt Minis to wyjątkowe połączenie

Kalendarz z certykatem FSC z nadrukiem na całej powierzchni.
Wkład kalendarza wykonany jest w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.

Czekoladowy kalendarz adwentowy w wysokiej jakości tektury litej.
Forma kalendarza poziomy lub pionowy z otworem do zawieszenia oraz
 praktyczną rozkładana podstawką.
Kalendarz w ochronnym przezroczystym opakowaniu (wykonany z recyklingu)
Wymiary kalendarza ok. 314 x 228 x 25 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
1. - 24 sztuki czekoladek ( ok. 110 g.)  Lindt „Minis”
2. - 22 sztuki lindt „Minis” a także dwie gurki Świateczne Lindt
Niebiańskie praliny od Lindt, mix smaków
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 5,50 zł/szt. netto

Opakowanie:
pakowane po 20 sztuk w kartonie, 480 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
14 sztuk w kartonie, maksymalnie 420 sztuk na palecie

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia

Koszt przygotowalni nadruku : 130,00 Euro (jednorazowo)



W oczekiwaniu na 
Boże Narodzenie

Indywidualnie nadrukowany kalendarz adwentowy Lindt 
Wyjątkowe czekoladki Lindt 24 sztuki w opakowaniu z twoim nadrukiem.
Zainspiruj swoich klientów tym wyjątkowym kalendarzem.

Kalendarz z certykatem FSC z nadrukiem na całej powierzchni.
Wkład kalendarza wykonany jest w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.

Czekoladowy kalendarz adwentowy w wysokiej jakości tektury litej.
Forma kalendarza poziomy z praktyczną rozkładaną podstawką.
Kalendarz w ochronnym przezroczystym opakowaniu (wykonany z recyklingu)
Wymiary kalendarza ok. 270 x 190 x 10 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki Ekskluzywnych czekoladek Lindt ( ok. 160 g.)  
Mix 3 smaków jednym opakowaniu
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 4,50 zł/szt. netto

Opakowanie:
pakowane po 40 sztuk w kartonie, 1000 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
25 sztuk w kartonie, maksymalnie 600 sztuk na palecie

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

100 sztuk
 

Koszt przygotowalni nadruku : 90,00 Euro (jednorazowo)



Najlepsza czekolada z
Mistrzowskiej edycji Suisse!
Czekolada Lindt Maitre istnieje już od ponad 170 lat
To najwyższa sztuka cukiernicza.
Czekolada ta jest wyjątkowo delikatna.
Trzy ekskluzywne odmiany tej czekolady dają
 prawdziwą niebiańską rozkosz.
Idealny prezent dla wyjątkowych Ludzi.

Wyłącznie: duże tabliczki czekolady
        

w trzech smakach Czekoladowy kalendarz adwentowy w wysokiej jakości tektury litej.
Forma kalendarza poziomy lub pionowy z otworem do zawieszenia oraz
 praktyczną rozkładana podstawką.
Kalendarz w ochronnym przezroczystym opakowaniu (wykonany z recyklingu)
Wymiary kalendarza ok. 314 x 228 x 12 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki czekoladek ( ok. 160 g.)  Ekskluzywne czekoladki Lindt
mix smaków.
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 4,50 zł/szt. netto

Opakowanie:
pakowane po 40 sztuk w kartonie, 1000 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
25 sztuk w kartonie, maksymalnie 576 sztuk na palecie

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

Koszt przygotowalni nadruku : 130,00 Euro (jednorazowo)



Kalendarz adwentowy biurkowy „ Klasyczna Elegancja” 75g.
Neutralne dla klimatu z certyfikatem FSC, z bardzo dobrym nadzieniem od Lindt

Wsparcie dla Środowiska, odpowiednie pozyskiwanie ziaren kakaowych.
Rainforest Alliance dąży do bycia społecznym i prorynkowym.
Wsparcie dla zrównoważonej uprawy rolnej w celu ochrony przyrody, 
inwestuje w program farmy w ochronie środowiska i podnoszenie standardów życia Rolników.
w ten sposób można również przyjąć odpowiedzialność za przyszłość.
Więcej dowiesz się na stronie: www.rainforest-allance.org 

Kupując
Kakao z certyfikatem Rain Forest

wspierasz ekologiczny rozwój upraw kakao.
Certyfikowani rolnicy lasów deszczowych
mogą wprowadzać lepsze metody upraw 

dla ludzi i całego środowiska.
 www.rainforest-alliance.org

http://www.rainforest-alliance.org


Świetny kalendarz
w bardzo dobrej cenie
Atrakcyjny biurkowy kalendarz adwentowy

Znajdzie swoje miejsce na każdym biurku.

Ten kalendarz łączy dobrą jakość wykonania z dobrą czekoladę.

Czekoladowy kalendarz adwentowy w wysokiej jakości tektury litej.
Forma kalendarza poziomy z praktyczną rozkładaną podstawką.
Kalendarz w ochronnym przezroczystym opakowaniu (wykonany z recyklingu)
Wymiary kalendarza ok. 206 x 134 x 11 mm
Wymiar laptopa: 206 x 136 x 12 mm.

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki czekoladek ( ok. 75 g.)  Ekskluzywne czekoladki
Pełno mleczne czekoladki (Certykat Rainforest Alliance)
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 3,50 zł/szt. netto

Opakowanie:
pakowane po 50 sztuk w kartonie, 1800 sztuk na palecie
Laptop: pakowane :
po 42 sztuk w kartonie , 1512 sztuk na palecie

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia

Kalendarz biurkowy    Kalendarz Laptop

Koszt przygotowalni nadruku : 90,00 Euro (jednorazowo)

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

100 sztuk
 

Masz Wybór:
Zaprojektuj swój kalendarz adwentowy

projekt lubcałkowicie indywidualny 
wybierz jeden z naszych szablonów.

Praktyczna stopka 

Jeden z naszych szablonów Nr. 22193

 dołącz LOGO i życzenia!



Nasz klasyczny kalendarz
Najlepszy stosunek jakości do ceny!
Kalendarz adwentowy ścienny w wysokiej jakości wykonania

Zawiera delikatne pełno mleczne czekoladki.

Otrzymuje same pozytywne opinie klientów!

Czekoladowy kalendarz adwentowy w wysokiej jakości tektury litej.
Forma kalendarza pionowy z otworem do zawieszenia.
Kalendarz w ochronnym przezroczystym opakowaniu (wykonany z recyklingu)
Wymiary kalendarza ok. 314 x 228 x 12 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC.
Kakao z certykatem Alliance wspierasz przyjazny rozwój
Upraw Kakaowca (www.rainforest-aliance.org)
100% organiczna wkładka wykonana z surowców odnawialnych,
najbardziej ekologiczny biodegradowalny kalendarz.
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
24 sztuki czekoladek ( ok. 75 g.)  Ekskluzywne czekoladki
Pełno mleczne czekoladki (Certykat Rainforest Alliance)
Okres ważności do 31.03.2023

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 3,50 zł/szt. netto

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia

Opakowanie:
pakowane po 40 sztuk w kartonie, 1000 sztuk na palecie
pakowane w dodatkowy karton zabezpieczający:
24 sztuk w kartonie, maksymalnie 576 sztuk na palecie

Koszt przygotowalni nadruku : 130,00 Euro (jednorazowo)

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztukMasz Wybór:
Zaprojektuj swój kalendarz adwentowy

projekt lubcałkowicie indywidualny 
wybierz jeden z naszych szablonów.

Jeden z naszych szablonów Nr. 22271

 dołącz LOGO i życzenia!

Indywidualny projekt klienta
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