
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrzebny upominek idealny? Wybierz box 
prezentowy! 

Dla wielu osób robienie prezentów jest wyjątkową przyjemnością. Wybieranie upo-

minków, idealnie dopasowanych do potrzeb, charakteru i gustu bywa nie lada wy-

zwaniem, ale radość, którą widzi się w oczach bliskiej osoby, i wdzięczność warta 

jest każdego zachodu. Bywa jednak, że mimo starań nie sposób znaleźć tego „cze-

goś”, co będzie odpowiednie. Wtedy z pomocą przychodzą zestawy prezentowe, w 

których dla każdego znajdzie się coś miłego! 

 



 

 

Dlaczego warto wybrać box prezentowy na upominek? 

Urodziny, rocznice, jubileusze, ślub, podziękowania… jest wiele okazji, na które boxy pre-

zentowe sprawdzą się idealnie. Jeśli są odpowiednio skomponowane, mogą być zarówno 

drobnym, niezobowiązującym upominkiem o uniwersalnym przeznaczeniu, jak i czymś skro-

jonym na miarę potrzeb osoby, którą chce się uszczęśliwić. 

Niegdyś zestawy prezentowe kojarzono wyłącznie z koszami, bardziej lub mniej gustownie 

wypełnionymi znanymi i ogólnie lubianymi słodyczami, czasem z kawą czy alkoholem, opa-

kowanymi w celofan.  

Obecnie boxy prezentowe to wysmakowane kompozycje wysokogatunkowych pro-

duktów, które umieszcza się w estetycznych, ozdobnych pudełkach z dodatkowymi 

elementami dekoracyjnymi, co zapewnia zupełnie inne wrażenia estetyczne.  

Taki zestaw jest elegancki, z klasą i cechuje się oryginalnością, zaskakując zarówno swoją 

formą, jak i treścią. Boxy prezentowe nie są tworzone dla zrobienia efektu „na bogato”, a 

bardziej dla dopieszczenia wszystkich zmysłów – cieszą oko piękną prezencją, ich zawar-

tość jest bardziej przemyślana i, nawet jeśli skromniejsza, dużo bardziej wysmakowana. 

Słowem – liczy się jakość, a nie ilość.  

Bywa, że produkty są połączone wspólnym motywem – nutą smakową czy kolorem, co ra-

zem tworzy wyjątkowo stylowy efekt. Można też samemu stworzyć kompozycję i dopasować 

upominki do upodobań obdarowywanego lub zaufać firmie, która specjalizuje się w tworze-

niu takich boxów.  

Zestaw prezentowy daje bardzo wiele możliwości – można do niego dołożyć niemal każdy 

produkt, wedle gustu i smaku osoby, dla której jest przygotowywany, a i tworzyć ogólne 

kompozycje, bardziej uniwersalne, gotowe do podarowania każdemu, na dowolną okazję. 

Wszystko jest kwestią odpowiednich gadżetów i ich właściwego zaprezentowania. Takie 

upominki zawsze się obronią, więc jak nie wiadomo, co wybrać, to wiadomo, że box będzie 

idealny!  

Co powinno się znaleźć w boxie prezentowym? 

Słodycze, alkohole, kawa i herbata – to najczęstsze produkty, jakie umieszcza się w boxach 

prezentowych. Na pewno dla każdego znajdzie się coś odpowiedniego – mogą bowiem to 

być tylko słodycze, może być alkohol w połączniu z kawą czy herbatą lub same mieszanki 

ziół. Możliwości na stworzenie odpowiedniej kompozycji jest bardzo wiele, dlatego zestaw 

prezentowy to idealny pomysł i dla kobiet, i dla mężczyzn, amatorów kawy czy też miłośni-

ków wyszukanych trunków, a nawet dla dzieci!  


