Specjalizujemy się w tworzeniu wyjątkowych personalizowanych boxów
prezentowych dla firm. Zapraszamy do lektury świątecznego katalogu,
pełnego aromatycznych i soczyście kolorowych zestawów.
Zespół OH MY BOX

Kolekcja Classic

Classic 1, 235 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏
๏

Czekolada mleczna rzemieślnicza, personalizacja od 100 szt.
Dwa ręcznie robione pierniczki świąteczne z jadalnym logo lub inną
dowolną grafiką (zamówienie od 20 szt.)
Organiczne prosecco 0,7 l
Skarpetki ze świątecznym motywem (personalizacja od 50 szt.)
Słony karmel lub doskonałej jakości miód lub konfitura w słoiku
Świąteczny lizak

Classic 2, 245 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏
๏

Sojowa świeca o zapachu świątecznym (cynamon, szarlotka, wanilia) w
szklanym słoiczku z drewnianą nakrętką
Naturalny syrop do napojów i deserów o smaku grzańca lub piernika
Wyborne ino różowe Chaval 0,7 l
Czekolada mleczna rzemieślnicza, personalizacja od 100 szt.
Stylowy podgrzewacz do kubków na USB
Praliny Lindt, 6 szt.

Classic 3, 360 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏

Bezprzewodowe słuchawki JBL (lub inna marka)
Naturalny Sobotni Miód gryczany w stylowym słoiczku z drewnianą
nakrętką (dostępne również inne smaki)
Mini włoskie prosecco w złotej aluminiowej, w pełni recyklingowej
buteleczce 0,2 l
Mini wielorazowy ogrzewacz lub termofor do rąk w sweterku
personalizowanym
Świąteczna herbata lub aromatyczna kawa w personalizowanej tubie

Classic 4, 445 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏

Whiskey Bulleit Bourbon Frontier 45% 0,5 l
zestaw do whisky: dwie szklanki oraz kamiene kostki do lodu w
drewnianej skrzynce z możliwością graweru/nadruku
Naturalny Sobotni Miód gryczany w stylowym słoiczku z drewnianą
nakrętką (dostępne również inne smaki)
Świąteczne dekoracje

Classic 5, 370 złł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏

Zielona herbata szwedzkiej marki Teministeriet Supertea z herbatą
matcha i skórką pomarańczy (20 saszetek)
Zestaw ceramicznych lub kamionkowych kubeczków do herbaty/kawy
Pióro kulkow marki LAMY (różne kolory do wyboru)
Świąteczna świeca YUSH o świątecznym zapachu
Trzy ręcznie robione pierniczki z jadalnym logo lub dowolną grafiką

Classic 6, 245 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏

Świąteczna świeca YUSH o świątecznym zapachu
Czerwone włoskie wino wytrawne wysokiej jakości ze świąteczną
etykietą
Skarpetki ze świątecznym wzorem
Czekoladowa choinka od Karmello
Kubek termiczny z błyszczącym lakierowanym wykończeniem,
iziolowany próżniowo z podwójnymi ściankami, 330 ml

Classic 7, 345 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏

Czekolada mleczna szwajcarskiej marki Goldkenn z likierem na bazie
whisky Jack Daniel’s
Whisky Jack Daniel’s 0,5 l
Bambusowy podwójny głośnik bezprzewodowy bluetooth
Kamienne kostki chłodzące do drinków e eleganckiej drewnianej
skrzynce z możliwością personalizacji (grawer lub nadruk)
Świąteczne dekoracje: wstążka i złote płatki

Classic 8, 220 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏

Wysokiej jakości krem z orzechów nerkowca 330g
Bakalie otoczone prawdziwym kakao w słoiczku
Świąteczna świeca w szklanym słoiku z drewnianą pokrywką
Miód naturalny
Mini konfiturka
Naturalny syrop piernikowy lub cynamonowy lub imbirowy
świąteczny lizak
Duża rzemieślnicza czekolada z kawałkami owoców liofilizowanych

Classic 9, 255 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏

Wysokiej jakości wino czerwone wytrawne lub półwytrawne
Świąteczna herbatka w słoiku
Naturalne konfitury, różne smaki do wyboru
Zaparzacz do herbaty
Świeca świąteczna w kształcie jabłka
Czekoladki - śliwki w czekoladzie
Mini miodki, 2 szt.
Duża rzemieślnicza czekolada z kawałkami owoców liofolizowanych

Kolekcja Noir

Noir 1, 180 zł

Noir 2, 245 zł

Noir 3, 170 zł

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

๏
๏

๏

๏
๏
๏

๏
๏
๏
๏

Czekolada mleczna rzemieślnicza, personalizacja od 100 szt.)
Izolowany termos ze stali nierdzewnej z podwójnymi ściankami i
dodatkowym zaparzaczem do herbaty, 425 ml
Naturalny miód lub konfitura lub owoce w zalewie
Organiczne mydełko ze świątecznym motywem
Herbatka naturalna w fiolkach, możliwa personalizowana etykieta,
różne smaki, np. rooibos z wiśnią, świąteczna, z różą, z pomarańczą
i imbirem
Mini wielorazowy ogrzewacz lub termofor do rąk w sweterku
personalizowanym

๏
๏
๏
๏
๏

Nowoczesny kalendarz biurkowy składający się z kart i drewnianej
podstawki z grawerem, pełna personalizacja; w cenie przygotowanie
projektu przez grafika (zamówienie od 100 szt.)
Czapka typu beanie z naszywką
Mini czekolada rzemieślnicza mleczna, personalizacja od 100 szt.
Butelka ze stali nierdzewnej, posiada podwójne ścianki między
którymi znajduje się izolacyjna komora próżniowa, pojemność 500
ml
Wegańskie mydełko w kształcie piernikowego ludka o zapachu
orzechów laskowych, czekolady i piernika
Lizak świąteczny

๏
๏
๏
๏

Słony karmel w personalizowanym słoiczku (od 100 szt.)
Mini głośnik bluetooth 3W czarny lub bambusowy
Firmowa gra UNO ze zdjęciami pracowników (lub innymi grafikami
nawiązującymi do firmy) w eleganckim pudełeczku
Biała czekolada z kurkumą do picia na gorąco w formie lizaka do
rozpuszczenia
Świeczka w metalowej puszce o zapachu wanilii
Włoskie mini prosecco 0,2 l w recyklingowej aluminiowej
buteleczce
Mini czekolada rzemieślnicza mleczna, personalizacja od 100 szt.

Noir 4, 240 zł

Noir 5, 290 zł

Noir 6, 285 zł

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

๏
๏

๏
๏

๏

๏
๏
๏

Dwie ręcznie robione aksamitne bombki ze złotym zdobieniem
Herbata Pukka z kardamonem, cynamonem i imbirem w dekoracyjnym
pudełku
Mini świeczka w metalowej puszce, zapach wanilii
Płatki róży w miodzie lipowym
Dwa artystyczne pierniki ręcznie malowane (dowolny wzór lub grafika
jadalna, np. logo)

๏
๏
๏
๏

Wino włoskie czerwone włoskie półwytrawne lub wytrawne
Dwa kryształowe kieliszki bez nóżek ze złotym lub miedzianym
wnętrzem, możliwy grawer logo
Doskonałej jakości herbata szwedzkiej marki Teministeriet w eleganckiej
czarnej puszce, czarna herbata z wanilią
Miód z jabłkiem i cynamonem z Pasieki Sadowskich w specjalnej edycji
z dekoracyjną etykietą - część zysku z miodu jest przeznaczona na
ratowanie pszczół
Dwa artystyczne pierniki ręcznie malowane (dowolny wzór lub grafika
jadalna, np. logo)
Box zapakowany w drewnianą czarną skrzynkę ze złotym zamknięciem

๏
๏
๏
๏

Herbata luksusowej niemieckiej marki Tafelgut w specjalnej edycji
„Merry Christmas”
Dwie ręcznie robione aksamitne bombki ze złotym zdobieniem
Miód z jabłkiem i cynamonem z Pasieki Sadowskich w specjalnej
edycji z dekoracyjną etykietą - część zysku z miodu jest
przeznaczona na ratowanie pszczół
Złoty zaparzacz ze stali nierdzewnej typu „ball”
Dwa artystyczne pierniki ręcznie malowane (dowolny wzór lub
grafika jadalna, np. logo)

Noir 7, 255 zł

Noir 8, 290 zł

Noir 9, 155 zł

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

๏
๏

๏

๏

๏
๏
๏

Luksusowa kawa ziarnista lub mielona Lamborghini 250 g
Doskonałej jakości herbata szwedzkiej marki Teministeriet w
eleganckiej czarnej puszce, czarna herbata z wanilią (lub inne smaki)
Świeca czarna o zapachu palo santo
Dwa naturalne mini miodki
Krem do rąk Grown Alchemist o zapachu pomarańczy i wanilii

๏
๏
๏
๏

Czekolada mleczna szwajcarskiej marki Goldkenn z likierem na bazie
whisky Jack Daniel’s
Designerskie pióro kulkowe marki LAMY lub kaweco (różne kolory do
wyboru)
Elegancki wysokiej jakości kubek termiczny z podwójną izolacją
termiczną z wygodnym wieczkiem i korkowym wykończeniem 330 ml
Skórzane etui na karty z ochroną RFID
Mini miód lub świąteczna konfiturka

๏
๏

Dwa kryształowe kieliszki bez nóżek ze złotym lub miedzianym
wnętrzem, możliwy grawer logo
Mini prosecco w eleganckiej butelce
Kadzidła palo santo przewiązane złotym sznurkiem

Noir 10, 195 zł

Noir 11, 290 zł

Noir 12, 170 zł

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

๏

๏

๏

๏
๏
๏
๏
๏

Czekolada mleczna lub deserowa z owocami liofilizowanymi od
Karmello
Ekologiczna rozgrzewająca herbata Rituals Warming Vata Tea
z cynamonem i lukrecją
Owoce w naturalnym miodzie
Dekoracje świąteczne z papieru
Makaroniki w transparentnym pudełeczku
Dekoracje świąteczne

๏
๏
๏
๏

Doskonałej jakości herbata szwedzkiej marki Teministeriet w eleganckiej
czarnej puszce, czarna herbata z wanilią (lub inne smaki)
Rzemieślnicze czarne mydło ze złotymi drobinami i czarnym węglem
Pierniczki świąteczne
Świeczka o eleganckim zapachu od Zara Home Black Vanilla
Zapach do wnętrz Zara Home Black Vanilla

๏
๏
๏

Kawa brytyjskiej marki Little’s Christmas Spirit mielona (torebka)
i rozpuszczalna (słoik) o świątecznym smaku (brandy, wanilia,
cynamon, pomarańcza)
Dwa mini syropy do napojów i deserów (słony karmel, cynamon,
wanilia, migdał, orzechy laskowe i inne)
Złota miarka i klips do kawy
Miód naturalny z pomarańczą

Noir 13, 225 zł

Noir 14, 140 zł

Noir 15, 200 zł

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

๏
๏

๏
๏
๏
๏
๏

๏

๏
๏
๏
๏

Pióro wieczne wysokiej jakości
Stylowa buteleczka Coca Coli z kolekcji Signature Mixers,
przeznaczonej do łączenia z drinkami
Sos do potraw barbecue na bazie whisky Jack Daniel’s
Rzemieślnicze czarne mydło ze złotymi drobinkami i czarnym węglem
Whisky Jack Daniel’s z colą w wygodnej puszce 0,33
Baton energetyczny z bakalii i naturalnych składników „Sztanga”

Czekolada mleczna lub deserowa z liofilizowanymi owocami od Karmello
Świąteczny lizak
Mini prosecco w szklanej buteleczce
Czarna elegancka świeca zapachowa w szklanym słoiku z wieczkiem
Miód z owocami

๏
๏
๏

Wysokiej jakości krem z orzechów nerkowca (lub innych) od
Karkonoskiej Tłoczni w szklanym eleganckim słoiku
Mydło do ciała Soap Purity z węglem z drzewa herbacianego
w designerskiej geometrycznej formie
Płyn do dezynfekcji rąk Haan, zapachowy w designerskim
pudełeczku wielokrotnego użytku
Sos do potraw barbecue na bazie whisky Jack Daniel’s

KOLEKCJA MODERN

MODERN 1, 145 zł

MODERN 2, 220 zł

MODERN 3, 195 zł

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

๏

๏

๏
๏

๏
๏
๏

Herbata ziołowa szwedzkiej marki Teministeriet Supertea CInammon
Ginger z lukrecją, czarnym pieprzem, gożdzikami, imbirem i cynamonem
Stylowa buteleczka Coca Coli z kolekcji Signature Mixers, przeznaczonej
do łączenia z drinkami (smak Herbal)
Kawa mielona brytyjskiej marki Little’s z naturalnymi aromatami o smaku
Irish Cream
Mini konfiturka świąteczna i mini miód naturalny

๏
๏
๏
๏

Herbata szwedzkiej marki Teministeriet Supertea Moringa Organic
z liśćmi tropikalnego drzewa moringa i trawą cytrynową
Przepiękna butelka termiczna ze stali nierdzewnej we wszystkich
kolorach tęczy
Stylowa buteleczka Coca Coli z kolekcji Signature Mixers, przeznaczonej
do łączenia z drinkami (smak Herbal)
Mydełko naturalne tęczowe
Jelly beans, klasyczne słodkie żelki w transparentnym pudełeczku

Komplet bombek choinkowych „Emotki”
Grzejące rękawiczki z odsłanianymi palcami na USB (do
komputera lub powerbanka)

MODERN 4, 210 zł

MODERN 5, 140 zł

MODERN 6, 210 zł

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

๏

๏
๏
๏

๏

๏
๏
๏
๏

Herbatki świąteczne w dwóch fiolkach z korkiem (różne smaki do
wyboru)
Szklana elegancka butelka na wodę z zaparzaczem/sitkiem na owoce
z drewnianą nakrętką
Pierniczki ręcznie robione z jadalną świąteczną grafiką
Mini konfiturka świąteczna i mini miód
Włoskie mini prosecco Lido z oryginalną etykietą

Herbata świąteczna w słoiczku z personalizowaną etykietą
Miód z cytryną od Pasieki Sadowskich
Kawa mielona brytyjskiej marki Little’s z naturalnymi aromatami o smaku
wanilii

๏
๏
๏
๏

Kawa brytyjskiej marki Little’s Christmas Spirit mielona (torebka)
i rozpuszczalna (słoik) o świątecznym smaku (brandy, wanilia,
cynamon, pomarańcza)
Przepiękna butelka termiczna ze stali nierdzewnej w kolorze złota
Czekolada mleczna szwajcarskiej marki Goldkenn z likierem na
bazie Jack Daniel’s Honey
Świeczka w kształcie jabłka o zapachu szarlotki
Złota miarka do kawy z klipsem

MODERN 7, 230 zł

MODERN 8, 220 zł

MODERN 9, 390 zł

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

๏

๏

๏

๏
๏
๏

Wino białe lub czerwone z Winnicy Wieliczka, doskonała jakość
(możliwość personalizowanej etykiety)
Kawa ziarnista speciality od polskiej palarni Coffee Roasters
Szwajcarska czekolada mleczna marki Goldkenn z likierem na bazie
whisky Jack Daniel’s
Szwedzkie ciasteczka imbirowe z pomarańczą

๏
๏
๏
๏
๏

Szwajcarska czekolada mleczna marki Goldkenn z likierem na bazie
whisky. Jack Daniel’s
Szwedzkie ciasteczka imbirowe
Wysokiej jakości krem z orzechów nerkowca (lub innych) od
Karkonoskiej Tłoczni w szklanym eleganckim słoiku
Japońska ekologiczna zielona herbata Moya Hojicha o słodkokarmelowym smaku z nutami drzewnymi
Sos do potraw barbecue na bazie whisky Jack Daniel’s
Zestaw konfiturek (pomarańcza, truskawka z wanilią)

๏
๏
๏
๏

Elegancki notatnik lub kalendarz 2022 lub kalendarz niedatowany
z możliwością tłoczenia logo, wysokiej jakości kremowy papier
Japońska zielona herbata ekologiczna Moya Sencha
Mini świeczka zapachowa w metalowym pojemniku
Złoty zaparzacz do herbaty ze stali nierdzewnej, wysoka jakość
Głośnik JBL Go w białym kolorze (dostępne inne kolory)

MODERN 10, 180 zł

MODERN 11, 170 zł

MODERN 12, 210 zł

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

๏

๏

๏

๏
๏

Kawa mielona (torebka) i rozpuszczalna (słoik) brytyjskiej marki Little’s z
naturalnymi aromatami orzecha laskowego
Relaksująca organiczna herbata Rituals w eleganckiej puszce
Złoty zaparzacz do herbaty ze stali nierdzewne, wysoka jakość

๏
๏

Ekologiczna rozgrzewająca herbata Rituals Warming Vata Tea
z cynamonem i lukrecją
Książka „Eat pretty every day” autorstwa Joleny Hart o codziennych
nawykach dbania o relaks, ciało, zdrowe odżywianie
Pierniczek w kształcie donuta z jadalnymi kwiatami od Igi Sarzyńskiej

๏
๏
๏
๏
๏

Kulinarna czekolada do gotowania i pieczenia, 100% kakao od
Manufaktury Czekolady
Maliny w miodzie
Syrop do napojów i deserów o smaku cynamonowo-karmelowym,
piernikowym lub imbirowym
Żelki jelly beans w transparentnym pudełeczku
Krem z orzechów ziemnych od polskiej marki Eko Gram
Mini konfiturki

Kolekcja Rouge

Rouge 1, 210 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏

Organiczna herbata zielona Paper & Tea z karobem, jeżyną, dzikim
bzem, bazylią, jagodami
Duży sukulent w ceramicznej osłonce
Złoty zaparzacz do herbaty ze stali nierdzewnej

Rouge 2, 310 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏
๏

Eko kubek składany stojo w kolorze pudrowego różu
Lemoniada różana z naturalnych składników Fentimans 250 ml
Ładowarka indukcyjna z drewna bambusowego
Naturalne mydełko różane z hibiskusem
Kadzidła palo santo
Mini głośnik bluetooth 3W z bambusa

Rouge 3, 220 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏

Rozgrzewająca herbata organiczna szwedzkiej marki Teministeriet
Supertea z kompozycją relaksujących ziół (zawiera skórkę
pomarańczy, lukrecję, cynamon, miętę pieprzową, trawę
cytrynową, imbir, rumianek, tymianek, bazylię i czarny pieprz)
Złoty zaparzacz do herbaty ze stali nierdzewnej
Kadzidła palo santo
Sobotni Miód z suszonymi kwiatami letnimi w eleganckim słoiku z
drewnianym wieczkiem
Złote dekoracje świąteczne

Rouge 4, 240 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏

Rozgrzewająca herbata organiczna szwedzkiej marki Teministeriet
Supertea z kompozycją relaksujących ziół (zawiera skórkę pomarańczy,
lukrecję, cynamon, miętę pieprzową, trawę cytrynową, imbir, rumianek,
tymianek, bazylię i czarny pieprz)
Lemoniada naturalna różana Fentimans 125 ml
Mini sukulent w ceramicznej osłonce
Krem do rąk Secret Soap z olejkiem różanym
Kawa ziarnista w oryginalnej puszce od polskiej palarni

Rouge 5, 170 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏

Bestsellerowa książka Kasi Nosowskiej „Powrót z bambuko”
Aromatyczna kula do kąpieli od Secret Soap
Herbata w puszce „Or tea?” Monkey Pinch Peach o słodkim smaku
brzoskwini

Rouge 6, 190 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏

Francuska herbata Marie Antoinette z kawałkami jabłek i płatkami
róż z ogrodów Wersalu (jedyna taka na świecie!)
Złoty zaparzacz do herbaty ze stali nierdzewnej, wysoka jakość
Ozdoba świąteczna w urozym kształcie słodkiego donuta z
różową posypką
Cukierki lub migdały w słodkiej polewie w transparentnym
pudełeczku

Rouge 7, 275 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏

Dwie fiolki aromatycznej ekologicznej herbatki, różne smaki do wyboru
(np. cynamon z wiśniami, różana, pomarańczowa)
Szklana elegancka butelka na wodę z zaparzaczem/sitkiem na owoce
z drewnianą nakrętką
Stylowa świeca o zapachu palo santo
Retro siatka na zakupy typu „paryżanka” w kolorze pudrowego różu
Sukulent w ceramicznej osłonce

Rouge 8, 310 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏
๏

Rozgrzewająca herbata organiczna szwedzkiej marki Teministeriet
Supertea z kompozycją relaksujących ziół (zawiera skórkę pomarańczy,
lukrecję, cynamon, miętę pieprzową, trawę cytrynową, imbir, rumianek,
tymianek, bazylię i czarny pieprz)
Ozdoba świąteczna w urozym kształcie słodkiego donuta z różową
posypką, dwie sztuki
Lakierowana świeczka „świder”
Włoskie białe wino wytrawne z aromatami kwiatów, zielonych szparagów
i cytrusów
Kadzidła palo santo
Zestaw pierniczków świątecznych od Igi Sarzyńskiej

Rouge 9, 320 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏
๏

Francuska herbata Marie Antoinette z kawałkami jabłek i płatkami
róż z ogrodów Wersalu (jedyna taka na świecie!)
Mini włoskie prosecco z naturalnymi aromatami kwiatów i letnich
owoców w recyklingowej aluminiowej buteleczce 0,2 l
Kadzidła palo santo
Aromatyczny donut do kąpieli o zapachu róży i świeżych owoców
Świeczka zapachowa w szklanym pojemniczku
Sobotni Miód naturalny z suszonymi letnimi kwiatami w słoiczku
z drewnianym wieczkiem

Rouge 10, 190 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏

Lemoniada różana naturalna od Fentimans 250 ml
Czekolada biała wegańska White Berry z liofilizowanymi malinami bez
cukru (słodzona erytrytolem)
Wykwintne galaretki z czerwonym winem - doskonały przysmak kuchni
molekularnej
Stylowa świeca o zapachu palo santo

Rouge 11, 170 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏

Francuska herbata Marie Antoinette z kawałkami jabłek i płatkami róż z
ogrodów Wersalu (jedyna taka na świecie!)
Bestsellerowa książka Natalii de Barbaro „Czuła przewodniczka”
Aromatyczna kula do kąpieli o zapachu letnich kwiatów

Rouge 12, 245 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏

Francuska herbata Marie Antoinette z kawałkami jabłek i płatkami
róż z ogrodów Wersalu (jedyna taka na świecie!)
Sobotni Miód naturalny z suszonymi letnimi kwiatami w słoiczku
z drewnianym wieczkiem
Złoty zaparzacz ze stali nierdzewnej
Aromatyczna mini kula do kapieli o zapachu letnich kwiatów
Sznur/girlanda lampek led ze złotymi listkami, długość 450 cm

Kolekcja Nature

Nature 1, 260 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏

Czekolada mleczna szwajcarskiej marki Goldkenn z likierem na bazie
whisky Jack Daniel’s
Japońska zielona herbata ekologiczna Moya Sencha
Świeczka zapachowa w metalowym pudełeczku
Czarny mini głośnik bluetooth 3W
Naturalna konfitura z jagód Compote
Mini miód naturalny
Czekolada rzemieślnicza z okienkiem od Manufaktury Czekolady
(z orzechami laskowymi)

Nature 2, 230 zł

Nature 3, 330 zł

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏

๏
๏
๏
๏

Organiczne prosecco 0,7 l
Kadzidła palo santo
Książka "Życie zero waste" Katarzyny Wągrowskiej
Sukulent w ceramicznej osłonce
Zestaw szklanych słomek do picia

Komplet woskowijek (3 sztuki)
Butelka temiczna ze stali nierdzewnej w dowolnym kolorze
Głośnik JBL w dowolnym kolorze
Sukulent w ceramicznej osłonce

Nature 4, 270 zł

Nature 5, 150 zł

Nature 6, 230 zł

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏

๏

๏
๏
๏
๏

Duży sukulent w ceramicznej osłonce
Zestaw trzech witaminowych shotów
Ekologiczny krem z orzechów ziemnych
Australijskie mini wino, białe wytrawne
Kawa typu bag drip, saszetka
Komplet złotych łyżecszek do masła orzechowego i kawy
Ekologiczna czekolada karmelowa
Dwa batony z naturalnych składników z bakaliami „Sztanga", „Petarda"

๏
๏
๏
๏
๏

Czekolada do picia w saszetce od Manufaktury Czekolady (możliwość
personalizacji opakowania od 100 szt.)
Kadzidła palo santo
Mini miód i świąteczna konfiturka
Syrop naturalny do napojów i deserów o smaku pomarańczy z imbirem
Czekolada rzemieślnicza Manu z orzechami laskowymi
Drewniana skrzynka, wypełnienie z mchu

๏
๏
๏
๏

Krem czekoladowy z whisky od igi Sarzyńskiej
Żurawina w kakao w słoiczku
Mini świeczka zapachowa
Herbata organiczna Rituals Smoky o słodkim smaku karmelu
i delikatnej nucie dymnej
Czekolada rzemieślnicza Manu z migdałami
Mini czekolada z owocami liofilizowanymi od Manufaktury Czekolady
Dwie mini kule do kapieli
Drewniana skrzynka, wypełnienie z mchu

Nature 7, 185 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏
๏

Maliny w miodzie (słoik)
Świąteczna świeca zapachowa
Czekoladki pralinowe w folkowym pudełku
Piernikowy naturalny syrop do napojów i deserów
Mini miód
Drewniana skrzynka, wypełnienie z naturalnego mchu

Nature 8, 230 zł
Zestaw zawiera:

๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏

Duży sukulent w ceramicznej osłonce
Owoce egzotyczne (kokos, figi, limonki, karambola)
Syrop z czarnego bzu Cieleśnica
Mini miód
Naturalne ciasteczka owsiane lub pierniczki
Cytrynki lub inne owoce w zalewie
Drewniana skrzynka

Kolekcja Indigo

Indigo 1, 175 zł

Indigo 2, 180 zł

Indigo 3, 150 zł

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

๏

๏

๏

๏
๏
๏

Czekolada mleczna rzemieślnicza od Manufaktury Czekolady w
personalizowanym opakowaniu (dowolna grafika, od 100 szt.)
Emaliowany stylowy retro kubek z logo lub inną grafiką
Świeca sojowa o świątecznym zapachu w szklanym pojemniczku z
personalizowaną etykietą
Organiczne wegańskie mydełko w kształcie piernikowego ludka o
zapachu orzechów laskowych, czekolady i piernika

๏
๏
๏

Pyszna rzemieślnicza czekolada ciemna z rokitnikiem Zjedz sobie na
Skrzycznem
Niwelująca stres relaksująca herbata Blissful Moment Luna Tea, która
zaparza się na niebiesko, a po dodaniu cytryny zmienia kolor na
intensywnie fioletowy!
Ozdoba z lasek cynamonu
Organiczny miód z suszonymi kwiatami bławatka w pięknym słoiczku
z drewnianą nakrętką

๏
๏
๏

Pięknie opakowana rozgrzewająca czarna herbata Rituals
z cynamonem i olejkiem cassis
Kubek termiczny transparentny z podwójnymi ściankami
i zakręcanym wieczkiem, personalizacja, 470 ml
Dwa mini miodki lub miód i konfiturka (np. malina z migdałami)
Czekolada rzemieślnicza mleczna od Manufaktury Czekolady,
pudełko z dowolnym nadrukiem od 100 szt.

Indigo 4, 270 zł

Indigo 5, 185 zł

Indigo 6, 220 zł

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

๏

๏
๏

๏
๏

๏
๏
๏
๏

Eko zestaw piśmienniczy: długopis z końcówką dotykową i automatyczny
ołówek
Stylowa świeca sojowa o zapachu palo santo
Eko kubek z pszenicy z korkowym wykończeniem
Ładowarka indukcyjna z drewna bambusowego
Mini bezprzewodowy głośnik bluetooth 3Wz bambusa

๏

Wino czerwone wytrawne Chaval z oryginalną etykietą
Szwajcarska czekolada mleczna marki Goldkenn z likierem na bazie
whisky Jack Daniel’s
Duży sukulent w ceramicznej osłonce

๏
๏

Czerwone sycylijskie wyborne wino Epicuro
Japońska zielona herbata organiczna Moya Geinmacha z lekko
orzechową nutą
Komplet skarpetek z dowolnym wzorem (personalizacja od 50
szt.)
Świąteczne dekoracje

Indigo 7, 105 zł

Indigo 8, 170 zł

Indigo 9, 240 zl

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

๏

๏
๏

๏

๏
๏
๏

Czekolada do picia w saszetce od Manufaktury Czekolady (możliwość
personalizacji opakowania od 100 szt.)
Mini miód lub świąteczna konfiturka
Syrop naturalny do napojów i deserów o smaku piernikowym
Czekolada rzemieślnicza Manu na bazie piwa

๏
๏
๏

Kubek termiczny ze stali nierdzewnej z personalizacją
Mini czekolada rzemieślnicza mleczna z okienkiem (personalizacja od
100 szt.)
Dwa ręcznie robione pierniczki z dowolną jadalną grafiką lub logo
Saszetka z kawą typu bag drip (zawiera filtr do kawy, gotowa do zalania
wodą)
Mini miód i świąteczna konfiturka

๏
๏
๏
๏
๏

Wegańskie mydełko w kształcie piernikowego ludka o zapachu
orzechów laskowych, czekolady i piernika
Sukulent w ceramicznej osłonce
Kadzidła palo santo
Butelka termiczna ze stali nierdzewnej biała lub inne kolory
Skarpetki świąteczne lub dowolny inny wzór (personalizacja od 50
szt.)
Czekoladki Lindt, 6 szt.

Indigo 10, 310 zł

Indigo 11, 310 zł

Indigo 12, 320 zł

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

๏
๏
๏

๏

๏
๏

๏
๏

Ozdobne matowe białe świece
Włoskie prosecco w niezwykle stylowej butelce
Komplet kryształowych kieliszków bez nóżek ze złotym lub miedzianym
wnętrzem (możliwy grawer na białej powierzchni)
Personalizowane pudełeczko z artystycznymi pralinami (wiele smaków
do wyboru, opis na końcu oferty), dowolne kolory do wyboru lub
czekolada w nowoczesnym kształcie choinki
Dekoracja ze złotych płatków ozdobnych i lasek cynamonu

๏
๏
๏
๏
๏

Ekologiczny Sobotni Miód gryczany (lub inne smaki) w eleganckim
słoiczku z drewnianą nakrętką
Pierniczki na miodzie rzepakowym od Igi Sarzyńskiej
Organiczne polskie wino białe lub czerwone z Winnicy Wieliczka
Czekolada w kształcie lodowego sopla
Herbata Rituals Warming z cynamonem i kardamonem
Dekoracja świąteczna

๏
๏
๏
๏

Wybór włoskich win w kolorystyce brandu
Niwelująca stres relaksująca herbata Blissful Moment Luna Tea,
która zaparza się na niebiesko, a po dodaniu cytryny zmienia
kolor na intensywnie fioletowy!
Świeca sojowa w świątecznym zapachu
Artystyczne praliny w kolorystyce brandu w różnych smakach
Kawa ziarnista speciality Sloane Brazil Paraiso Anaerobic Natural
FIL, 250 g
Mini głośnik bezprzewodowy bluetooth o mocy 3W z możliwością
nadruku

H

Indigo 13, 320 zł

Indigo 14, 350 zł

Indigo 15, 230 zł

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

๏

๏

๏

๏
๏
๏
๏

Pięknie opakowana rozgrzewająca czarna herbata Rituals z cynamonem
i olejkiem cassis
Stylowa świeca w kolorze fuksji o delikatnym eleganckim zapachu palo
santo
Zestaw miodów lub konfitur zimowych w mini słoiczkach
Kubek termiczny ze stali nierdzewnej z podwójnymi ściankami z izolacją
próżniową z korkowym wykończeniem, nadaje się do mikrofalówki,
pasuje do większości ekspresów, 330 ml, możliwość nadruku lub
graweru
Lodowy sopel z czekolady w ozdobnym białym pudełeczku

๏
๏
๏
๏
๏

Artystyczna czekolada w dowolnym kształcie, zaprojektowanym
specjalnie dla Państwa (projekt po stronie artystki, tworzącej czekolady)
Stylowa świeca w kolorze kobaltu o delikatnym eleganckim zapachu palo
santo
Organiczne wino doskonałej jakości białe lub czerwone z Winnicy
Wieliczka, możliwe stworzenie edycji specjalnej wina z brandingiem
etykiety
Zestaw miodów lub konfitur zimowych w mini słoiczkach
Świąteczna nowoczesna dekoracja - gwiazda
Dekoracja z gałązki białej jarzębiny

๏
๏
๏
๏
๏
๏

Aromatyczna kawa ziarnista lub herbata świąteczna
w personalizowanej tubie
Ręcznie robione pierniczki z jadalną grafiką
Miód świąteczny w personalizowanym słoiczku
Słony karmel lub świąteczna konfitura z naturalnych składników (m.
in. węgierki z kardamonem, świąteczny mus jabłkowy, dynia z chilli)
Syrop korzenny do deserów i napojów z naturalnych składników
Czekolada od Manufaktury Czekolady w uroczym
personalizowanym pudełeczku z okienkiem w kształcie choinki
(personalizacja przy zamówieniach od 100 szt.)
Dekoracja z gałązek białej jarzębiny

Indigo 16, 255 zł

Indigo 17, 215 zł

Indigo 18, 150 zł

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

๏

๏
๏

๏
๏

๏
๏
๏
๏
๏

Sojowa świeca w szklanym słoiczku z drewnianą pokrywką w wielu
świątecznych zapachach do wyboru (np. Szarlotka z cynamonem,
ciasteczka z wanilią, piernikowy, kaszmirowy kocyk i wiele innych)
Polski organiczny miód gryczany
Syrop do deserów i napojów tylko z naturalnych składników (różne smaki
do wyboru, w tym świąteczny piernikowy, imbir z maliną i inne)
Naturalne herbatki zamknięte w fiolkach z korkiem (relaksująca,
z płatkami róż, leśne zioła i inne)
Kawa od polskiej ekologicznej palarni Etno z personalizowaną etykietą
Ręcznie robione pierniczki z naturalnych składników z jadalnym
nadrukiem logo

๏
๏
๏
๏

Naturalny miód pszczeli (wielokwaitowy, lipowy, gryczany)
Bezprzewodowy głośnik bluetooth o mocy 3W w pięknym niebieskim
kolorze, możliwość naniesienia logo (dostępne inne kolory głośnika:
biały, srebrny, czarny)
Świeczka w metalowym pojemniczku o eleganckim męskim zapachu
Mini konfiturka, np. pomarańczowa, maliny z migałami
Zestaw dwóch fiolek ze świątecznymi kompozycjami herbat
Szwajcarska czekolada mleczna marki Goldkenn z likierem na bazie
whisky Jack Daniel’s

๏
๏
๏

Syrop korzenny do deserów i napojów z naturalnych składników
Czekolada mini od Manufaktury Czekolady w uroczym
personalizowanym pudełeczku z okienkiem w kształcie choinki
(personalizacja przy zamówieniach od 100 szt.)
Świeczka sojowa z personalizowaną etykietą
Świąteczne pierniczki w woreczku z personalizowaną etykietą
Świąteczna herbatka w słoiku z personalizowaną etykietą

Kolekcja Charm

Charm 1, 395 zł

Charm 2, 430 zł

Charm 3, 360 zł

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

๏

๏
๏
๏

๏

๏
๏
๏
๏
๏

Artystyczna czekolada w dowolnym kształcie, zaprojektowanym
specjalnie dla Państwa (projekt po stronie artystki, tworzącej czekolady)
Stylowa świeca w różnych kolorach do wyboru o delikatnym eleganckim
zapachu palo santo
Naturalny miód z wiśniami z artystyczną etykietą
Mini konfiturki w różnych smakach, np. pomarańczowa, maliny z
migdałami
Designerskie pióro wieczne LAMY w eleganckim pudełeczku z logo
(możliwy grawer na piórze)
Wino białe lub czerwone z Winnicy Wieliczka

๏
๏
๏
๏

Artystyczne puzzle w tubie dla całej rodziny
Wykwintne prosecco w złotej butelce Bottega
Sojowa świeca o świątecznym zapachu w łupinie kokosa ze złotymi
płatkami
Artystyczne pierniczki świąteczne od Igi Sarzyńskiej, personalizowana
etykieta
Mini konfiturki w różnych smakach, np. pomarańczowa, maliny z migdałami
Złote ozdobne gałązki
Zestaw w czarnej drewnianej skrzyni, wypełnionej naturalnym mchem

๏
๏
๏
๏

Komplet dwóch kryształowych szklanek do koktajli i drinków ze
złotym lub miedzianym wnętrzem, możliwość naniesienia graweru
Komplet eleganckich świec
Luksusowy głośnik wysokiej jakości z machoniu i elementów
materiałowych; wbudowane przyciski i mikrofon umożliwiają
sterowanie muzyką i prowadzenie połączeń konferencyjnych z
dowolnego miejsca; bardzo wysoka jakość dźwięku
Dekoracja z lasek cynamonu i złotych płatków
Czekolada od Manufaktury Czekolady w uroczym
personalizowanym pudełeczku z okienkiem w kształcie choinki
(personalizacja przy zamówieniach od 100 szt.)

Charm 4, 330 zł

Charm 5, 350 zł

Charm 6, 370 zł

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

Zestaw zawiera:

๏

๏
๏

๏
๏

๏
๏
๏
๏

Szwajcarska czekolada mleczna marki Goldkenn z likierem na bazie
whisky Jack Daniel’s
Komplet dwóch kryształowych szklanek do koktajli i drinków ze złotym
lub miedzianym wnętrzem, możliwość naniesienia graweru
Doskonałej jakości herbata szwedzkiej marki Teministeriet w eleganckiej
czarnej puszce, czarna herbata z wanilią (lub inne smaki)
Butelka termiczna ze stali nierdzewnej w kolorze ciemnoszarym lub
czarnym, matowa
Mini włoskie prosecco

Elektroniczna stacja pogodowa z zegarkiem, budzikiem i radiem
Komplet dwóch czarnych filiżanek ze spodkami do kawy/herbaty

๏

Wykwintne prosecco w złotej butelce Bottega
Artystyczna czekolada w dowolnym kształcie; niecodzienne
połączenia smaków zaskakują nawet wytrawnych smakoszy:
dojrzewający ser kozi z karmelizowaną gruszką w białej
czekoladzie, ser roquefort w białej czekoladzie, różne kwiaty, trawy,
zioła, marcepan z lawendą w ciemnej czekoladzie, szafran z
kwiatem jaśminu czy róża z rozmarynem w białej czekoladzie;
czekolada pakowana jest w eleganckie białe lub czarne
pudełeczka, które można personalizować
Drewniana skrzynka z wypełnieniem z naturalnego mchu

Wszystkie przedstawione zestawy świąteczne mogą być przygotowane
w kolorystyce dopasowanej do Państwa brandu.

Prezentujemy selekcję dodatkowych gadżetów
z możliwością personalizacji (grawer, nadruk z dowolnym logotypem
lub grafiką), które występują w wielu wersjach kolorystycznych.
Zapraszamy do kontaktu, przygotujemy dla Państwa
indywidualną ofertę z wyceną.

CZEKOLADA ARTYSTYCZNA - wycena na zamówienie

Ta ręcznie robiona czekolada odpowiada najbardziej wymagającym podniebieniom. Niecodzienne połączenia smaków zaskakują nawet wytrawnych smakoszy:
dojrzewający ser kozi z karmelizowaną gruszką w białej czekoladzie, ser roquefort w białej czekoladzie, różne kwiaty, trawy, zioła, marcepan z lawendą w ciemnej
czekoladzie, szafran z kwiatem jaśminu czy róża z rozmarynem w białej czekoladzie.
Czekolada pakowana jest w eleganckie białe lub czarne pudełeczka, które można personalizować.

OPAKOWANIA

Co dostajesz w standardzie?

Wysokiej jakości pudełko o wymiarach dopasowanych
do zawartości w kolorach: biały,, jasnoszary, błękitny,
grafitowy, czarny, kraftowy, pudroworóżowy

Wypełnienie pudełka z wiórków papierowych
w dowolnym kolorze

Doskonałej jakości wstążki rypsowe
w dowolnym kolorze oraz bilecik z logo lub dowolną grafiką

Opcje na specjalne zamówienie/dodatkowo płatne

Personalizowane pudełko (z nadrukiem logo lub
inną grafiką) przy zamówieniach od 200 sztuk.

Banderola na pudełko z dowolną grafiką,
zamówienia od 1 szt., koszt: 7 zł netto

W pełni personalizowane etykiety produktów
przy zamówieniu od 100 szt.

JAK ZAMAWIAĆ BOXY?

Przypadek 1 - chcesz zamówić gotowe zestawy z katalogu z personalizacją
#1 PYTANIE

#2 ODPOWIEDŹ

Napisz do nas na hello@ohmybox.pl. Będziemy potrzebować
praktycznych informacji: ilość boxów, termin realizacji.

Niezwłocznie odpowiemy na Twoją wiadomość - prześlemy
informacje o warunkach współpracy oraz terminie realizacji.
Potwierdzimy również wszystkie założenia projektu.

#3 REALIZACJA
Pakujemy i dostarczamy przygotowane boxy pod wskazany adresy
w wyznaczonym terminie. Otrzymujesz od nas informację o
dostarczeniu przesyłek, zdjęcia, podsumowanie projektów.
ZAŁATWIONE! Ty pijesz kawę i zbierasz gratulacje, my robimy za
Ciebie całą resztę :)

GOTOWE! :)

Przypadek 2 - chcesz zamówić indywidualną ofertę zgodnie z Twoimi wytycznymi
#1 PYTANIE

#2 ODPOWIEDŹ

Napisz do nas na hello@ohmybox.pl. Będziemy potrzebować
praktycznych informacji: ilość boxów, budżet, termin realizacji.
Szczegóły dotyczące estetyki i brandingu mile widziane!

Niezwłocznie odpowiemy na Twoją wiadomość - prześlemy
informacje o iwarunkach współpracy oraz terminie nadesłania
indywidualnej oferty. Potwierdzimy również wszystkie założenia
projektu, aby przygotować boxy idealnie skrojone dla Twojej Firmy.

#3 OFERTA
DO 4 dni roboczych otrzymujesz kilka propozycji boxów ze
zdjęciami wybranych produktów, opakowań i brandingu i
wizualizacją docelowych boxów. Naniesiemy na projekt Twoje
uwagi, doprecyzujemy szczegóły wysyłki i… gotowe!

#4 REALIZACJA
Pakujemy i dostarczamy przygotowane boxy pod wskazany adresy
w wyznaczonym terminie. Otrzymujesz od nas informację o
dostarczeniu przesyłek, zdjęcia, podsumowanie projektów.
ZAŁATWIONE! Ty pijesz kawę i zbierasz gratulacje, my robimy za
Ciebie całą resztę :)

WARUNKI WSPÓŁPRACY

PŁATNOŚĆ: standardowo przedpłata 100% do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na podstawie
przesłanej faktury proforma.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: min 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania przedpłaty (w zależności od
wybranych produktów, ilości, kwestii logistycznych)
KONFEKCJONOWANIE: pakowanie zestawów po stronie OH MY BOX
DOSTAWA BOXÓW: bezpłatna dostawa w jedno miejsce lub bezpośrednio dostawa do adresatów na terenie Polski
- 20 zł netto; wysyłka zagraniczna wyceniana indywidulanie

ONI JUŻ ZAMÓWILI!

Zapraszamy!
Kontakt:
Kasia Leszczyńska
hello@ohmybox.pl
793 005 900

