
TWOJA FIRMA POWINNA WYRÓŻNIAĆ SIĘ Z TŁUMU?
JAKOŚĆ I EKOLOGIA SĄ DLA CIEBIE WAŻNE?

Poka  to gad etem!ż ż
Oryginalnym, polskim i ekologicznym.

Prze lij nam swoj  identyfikacj  graficzn , przygotujemy dla Ciebieś ą ę ą
projekt i wizualizacj : gratis, szybko i bez zobowi za .ę ą ń

Nasze eko gadżety dzielimy na poniższe kategorie:
• Grow kity strona 2-4

◦

◦ Barwiony kwarc + Etykiety UV na szkle
◦

◦

◦ Wersja ekokubek

• Ekosaszetki strona 5

• Bee bomby strona 6

• Sole do kąpieli strona 7-8

• Roślinne świece zapachowe strona 9

• Kawa strona 10

• Rośliny w tubie strona 12

• Upominki niestandardowe strona 12

• Naturalne mydła z logo strona 13

Branding dookoła, grafika za szkłem

Podłoże naturalne + Etykiety UV na szkle
Wersja economic – Bio-Pet + Etykieta



GROW KIT
ŻYWA REKLAMA
TWOJEJ FIRMY

GADŻET ROŚNIE W OCZACH. 
TWOJA FIRMA W CENTRUM UWAGI

Wystarczy odpakować i podlać, by po kilku dniach wyrosła 
z niego wdzięczna roślina. Efekt? Gadżet zostaje gwiazdą 
każdego biurka, blatu i parapetu. Budzi dobre emocje 
i przykuwa uwagę.  Razem z nim - Twoja marka.

1. BRANDING DOOKOŁA,  GRAFIKA ZA SZKŁEM

GROW KIT TO GADŻET, Z KTÓREGO PO ODPAKOWANIU I PODLANIU 
WYROŚNIE ROŚLINA.

Estetyczny i starannie wykonany, przykuwa wzrok już od momentu wręczenia.
Każdy dzień to nowy listek na biurku i cały pakiet dobrych emocji, które budują wizerunek Twojej 
marki.

Znakowanie: 
  grafika dookoła za szkłem na całej powierzchni słoika
  wieczko
  przywieszka
  pudełko (brandowane naklejką, lub nadrukiem)
  insert: 85x85mm, 4+4 (opcjonalnie, na życzenie, w cenie)

+ karta informacyjna z instrukcją

GROWK KITY WYKONUJEMY W RÓŻNYCH TECHNOLOGIACH:

h: 95 mm
77 mm

Rozmiar:

grafika na okrągło 
na całym słoiczku, pod szkłem

grafika na wieczku

bilecik



3. PODŁOŻE NATURALNE + ETYKIETY UV NA SZKLE

podłoże naturalne

etykieta UV na folii 
transparentnej, full color

grafika na wieczku

bilecik

Znakowanie: 
  kwarc barwiony (na wybrany kolor)
  etykieta UV na folii transparentnej
  wieczko 
  przywieszka
  pudełko brandowane naklejką lub nadrukiem
  insert: 85x85mm, 4+4 (opcjonalnie, na życzenie 
  w cenie)

Znakowanie: 
  etykieta UV na folii transparentnej
  wieczko
  przywieszka
  pudełko brandowane naklejką lub nadrukiem
  insert: 85x85mm, 4+4 (opcjonalnie, na życzenie, w cenie)

* nadruk na szkle? napisz do nas

+ karta informacyjna z instrukcją

+ karta informacyjna z instrukcją

kwarc barwiony 
w wybranym kolorze

etykieta  UV na folii
transparentnej, full color

grafika na wieczku

bilecik

2. BARWIONY KWARC + ETYKIETY UV NA SZKLE

h: 95 mm
77 mm

Rozmiar:

h: 95 mm
77 mm

Rozmiar:



4. WERSJA ECONOMIC - BIO-PET + ETYKIETA 

ziemia naturalna

etykieta 
full color

grafika na wieczku

+ karta informacyjna z instrukcją
h: 95 mm

78 mm

Rozmiar:

Znakowanie: 
 etykieta full color 
 wieczko z grafiką
 pudełko brandowane naklejką  lub nadrukiem

* nadruk bezpośredni? napisz do nas

5. WERSJA EKOKUBEK

krążek torfowy jiffy+drenaż

nadruk na kubku lub etykieta 
full color

grafika na obwolucie

+ karta informacyjna z instrukcją
i nasiona w wegańskiej kapsułce

h: 90 mm
80 mm
50 mm

Rozmiar:

Znakowanie: 
etykieta full color lub nadruk bezpośredni na kubku (od 1000szt)
obwoluta - nadruk full color



KWIATY, ZIOŁA, A NAWET… DRZEWA.
Podaruj zielony potencjał: z inicjatywy Twojej firmy może powstać nie tylko piękny 

kwiat na parapecie, ale i prawdziwy las!

Ekosaszetki to gadżet przyjazny dla środowiska.

Wykonane z materiałów biodegradowalnych, 
skrywają nasiona wybranej rośliny i środowisko 
startowe dla jej rozwoju.

Kiedy roślinka podrośnie, bardzo łatwo 
przesadzić ją do większego pojemnika lub wprost 
do natury – system korzeniowy znajduje się w 
specjalnym, torfowym krążku.

Znakowanie: etykieta jedno lub dwustronna.

Wymiary saszetki: 145/85/30 mm. (wys./szer./gł.)

OTWÓRZ, PODLEJ, WYHODUJ. EKOLOGIA JEST PROSTA!
Spraw klientom frajdę i podaruj im eko upominek – roślinę w praktycznej saszetce.



ZMOCZ, RZUĆ, POCZEKAJ. ŁĄKA GOTOWA!

Bee Bomba to specjalnie utwardzona kulka pełna nasion i biohumusu. 
Zawiera kompozycję polskich dzikich kwiatów miododajnych. Rzuć bee bombę 

na miejski nieużytek, zniszczony klomb albo do doniczki na parapecie – stworzysz 
kwietną łąkę, czyli prawdziwy bufet dla pszczół!

Praktyczny i pełen uroku upominek, którym pomagasz ratować dzikie pszczoły. 
Weź ekologię we własne ręce!

Bee Bomba
Upominek ratujący

pszczoły

Wymiary słoiczka:
h: 50mm,      45 mm 
Wymiary pudełka:
58 x 55 x 55 mm

Znakowanie:
-wieczko, etykieta, instrukcja
-opcjonalnie -  pudełeczko 
z brandingiem

Bee Bomby pakujemy w szklany, brandowany pojemniczek 
lub w specjalny kartonik-poduszkę.

BEE BOMB
ZIELONY UPOMINEK

E K O L O G I A
J E S T  P R O S T A !

Masz w ręku bombę 
z nasionami dzikich kwiatów 

miododajnych i biohumusem.
 

Rzuć ją tam, gdzie chcesz 
stworzyć bufet dla pszczół.

Wymiary kartonika:
11,5 x 6,5x 3mm

Zakowanie:
- etykieta lub nadruk
- instrukcja



SPA
ZAKLĘTE
W GADŻETNATURALNE SOLE DO 

KĄPIELI
Chcesz pokazać klientowi, że 
o niego dbasz? Podaruj mu 
SPA zaklęte w gadżet. 
Naturalne, polskie sole do 
kąpieli to oryginalny prezent 
z klasą.

JAK DZIAŁAJĄ SOLE
Wystarczy wsypać porcję soli 
do wanny: zwykła kąpiel 
zamienia się w zabieg z 
salonu SPA. Każda 
mieszanka ma inne 
właściwości, a jedno 
opakowanie starczy na kilka 
aromatycznych sesji.

sól naturalna:
wybrana kompozycja

etykieta UV na folii 
transparentnej, full color

grafika na wieczku

bilecik

BOGATY BRANDING:

+ karta informacyjna z instrukcją
+ pudełko z brandingiem
+ insert (opcjonalnie)

h: 95 mm
77 mm

Rozmiar:



Sole z dodatkami:
KOJĄCA LAWENDA

POMARAŃCZOWY DETOKS

ROZGRZEWAJĄCY CYNAMON 

ODMŁADZAJĄCA RÓŻA

Przykładowe zapachy:

GOTOWE KOMPOZYCJE
Przygotowaliśmy też kilka gotowych propozycji - wystarczy tylko dodać Twój brand. 
Oczywiście je też możemy dowolnie zmieniać pod potrzeby Twojej firmy:

Olejki: wanilia, kokos, piżmo, orchidea, drzewo 
kaszmirowe, drzewo sandałowe, bambus, świerk, 
poziomka, eukaliptus, pomarańcza, cynamon, 
róża, lawenda, pieczone jabłko

Inspirowane perfumami: Boss No.6, A. Code, 
Mademoiselle, Amber, Allure, Thierry Mugler, A. Si, 
DG. Light Blue

W ofercie również
sole w eko woreczkach



KAŻDA ŚWIECA JEST INNA
Pytamy, co jest dla Ciebie ważne i pokazujemy Ci gotowy projekt: z Twoim przekazem, 
produktem, identyfikacją. Odpowiednio dobieramy elementy – olejek eteryczny, rodzaj i formę 
brandingu

wosk roślinny
o wybranym zapachu

etykieta UV na folii 
transparentnej, full color

grafika na wieczku

bilecik + karta informacyjna z instrukcją
+ pudełko z brandingiem
+ insert (opcjonalnie)

PRZYKŁADOWE ZAPACHY:
Olejki: 

wanilia, kokos, piżmo, orchidea, drzewo 
kaszmirowe, drzewo sandałowe, bambus, 
świerk, poziomka, eukaliptus, pomarańcza, 
cynamon, róża, lawenda, pieczone jabłko

Inspirowane perfumami: 

Boss No.6, A. Code, 
Mademoiselle, Amber, Allure, 
Thierry Mugler, A. Si, 
DG. Light Blue

Szukasz czegoś klasycznego i uniwersalnego? Wieczór przy aromatycznej świecy to przyjemność, 
którą doceni każdy.

Tradycyjne świece parafinowe powstają z materiałów na bazie ropy naftowej. Podczas spalania 
wydzielają wiele szkodliwych substancji. Dlatego nasze świece tworzymy w Polsce, wyłącznie 
z materiałów ekologicznych.

ROŚLINNE
ŚWIECE

ZAPACHOWE

h: 95 mm
77 mm

Duża:
h: 65 mm

77 mm

Mała:



REKLAMA
ŚWIEŻO
PALONA

GATUNEK KAWY
Nasze kawy pochodzą z plantacji Afryki, Ameryki Południowej oraz Azji. Ziarna palimy dopiero 
po zamówieniu i od razu zamykamy w gadżecie – dlatego zawsze są aromatyczne i pełne 
smaku. Jeśli wolisz, kawę możemy też zmielić.

Oferujemy gotowe mieszanki najlepszych gatunków:
Blue Blend: 100% Arabica,
Red Blend: 80% Arabica / 20% Robusta
Green Blend: 50% Arabica / 50% Robusta

SPERSONALIZOWANY 
GADŻET PRZYPOMNI O 
TWOJEJ MARCE.
RESZTĄ ZAJMIE SIĘ 
AROMAT.
Gadżet, który stawia na nogi i 
budzi do działania. 
Przypomnij o sobie klientowi 
przy każdym łyku gorącej, 
świeżo palonej kawy z 
najlepszych, starannie 
wybranych plantacji.

wybrana kawa

etykieta UV na folii 
transparentnej, full color

grafika na wieczku

bilecik

+ karta informacyjna o pochodzeniu i gatunku kawy
+ pudełko z brandingiem
+ insert (opcjonalnie)

h: 95 mm
77 mm

Rozmiar:



PUDEŁKO

h: 5 cm
4,5 cm

Wymiary:

WERSJE MINI

Mini Grow kit, w sam raz na małe okazje.
Wyrosną z niego prostsze rośliny, np. trawy ozdobne.

W komplecie,  z Twoim logotypem
(grow kity, sole, świece i kawy) 

PUDEŁKO Z BRANDINGIEM (NAKLEJKA/NADRUK)
KOLOR DO WYBORU: EKO LUB BIAŁY

wymiary pudełka:
10/10/10 cm



Nasze gadżety mogą powstać w nietypowych opakowaniach, mieć dodatkowe 
elementy, łączyć się w zestawy okolicznościowe. Powiedz, na czym zależy Twojej 

firmie, a my przedstawimy indywidualny kosztorys

UPOMINKI NIESTANDARDOWE

ROŚLINY W TUBIE

77 mm
h: 95 mm

Rozmiar
słoiczka:

Dorosła roślina w eleganckim 
opakowaniu - oczywiście z Twoim 
brandingiem. Zielono i efektownie: 
o takim upominku się nie 
zapomina!



Prosty i praktyczny upominek, w świetnej jakości i dobrej cenie. 
Roślinne, ręcznie robione – pachnące mydełka z głęboko zatopionym logo. W kolorze!

Produkujemy je w Polsce, według oryginalnych receptur. Mydełka mogą mieć różne 
kształty i kolory, a przede wszystkim zapachy i właściwości.

Jeśli chcesz, mydełka dostarczymy w eleganckich pudełeczkach z miejscem na Twoje 
logo, wyłożonych ekologiczną wełną drzewną. Gadżet z klasą, gotowy do wręczenia.

NATURALNE 
MYDŁA Z 

TWOIM LOGO




