
Ekologiczny i funkcjonalny gadżet w duchu ZERO-WASTE

(z logotypem marki i dowolnym wzorem)
PERSONALIZOWANE



WOSKOWIJKI
-CZYLI CO?
Wychodząc naprzeciw klientom, którzy w 
swoich działaniach i projektach kierują się 
ideą zero-waste oraz promują zdrowy tryb 
życia, oferujemy ekologiczne opakowania 
do żywności, które:

stanowią alternatywę dla folii oraz 
plastiku, torebek jednorazowych

są super pomysłem na funkcjonalny 
eco-gadżet, gifty na eventy, 
konferencje, warsztaty itp.



Personalizowane
woskowijki dla firm: 

- FUCHS
- Wydawnictwo     
   Tashka
- Pasieki Rodziny     
   Sadowskich

ECO
DESIGN
Woskowijka to idealna powierzchnia
reklamowa, na której możemy 
umieścić logo klienta oraz grafikę 
wg jego projektu. Możliwości są 
nieograniczone!
W razie potrzeby nasz dział 
graficzny służy pomocą w przygo
-towaniu projektu.

Woskowijek używa się wielokrotnie 
i służą przez kilka miesięcy - to  
zatem długofalowa reklama 
a zarazem ekologiczny i designerski 
przedmiot codziennego użytku.



OFERTA
W ofercie standardowej proponujemy dwa 
najpopularniejsze rozmiary woskowijek:

Rozmiar M – medium (28x28cm)
(idealne do kanapek, przegryzek i przechowywania 
mniejszych produktów w lodówce)

Rozmiar L – large (36x36cm)
(uniwersalne zastosowanie, również do pieczywa 
i przykrywania naczyń - duża powierzchnia reklamowa)

Można je zamówić pakowane pojedynczo
w uniwersalnym opakowaniu z okienkiem 
z logiem klienta* 

Polecamy również cieszący się dużą 
popularnością ZESTAW WOSKOWIJEK SML 
w eko pudełeczku z banderolą.

* powyżej 500 sztuk opakowanie może być    
   całkowicie personalizowane

Minimalne zamówienie to 100 sztuk. 
Od 1000 sztuk indywidualna wycena. 



M L SML ZESTAW (3 WOSKOWIJKI)LUBWOSKOWIJKI

Jeżeli zależy Państwu na czasie już w około 7 dni roboczych (w zależności od ilośći) mogą Państwo otrzymać woskowijki z naszymi 
standardowymi, ciekawymi wzorami, zapakowane w pudełko z personalizowaną banderolą lub w opakowanie z okienkiem z logo.
Cena jest wtedy niższa o 1 zł w przypadku pojedynczych woskowijek i 3 zł w przypadku zestawu.

Rozmiar S: 18x18 cm
Rozmiar M: 28x28 cm
Rozmiar L: 36x36 cm

Kartonik z okienkiem
całkowicie personalizowany

- przykład realizacji
(Powyżej 500 sztuk)

Miejsce na umieszczenie logo klienta
(reszta grafiki jest stała i na tyle neutralna by pasowała 
do każdego logo - przykład na str 7)
(Do 500 sztuk)

OKIENKO
W KTÓRYM 

WIDAĆ 
WOSKOWIJKĘ
Z NADRUKIEM

Przykładowe ekologiczne 
opakowanie (21 x 15 cm) 
z personalizowaną banderolą.

Zestaw woskowijek 
zapakowany jest w bibułkę, 
z papierową naklejką. 
W pudełku jest też 
standardowa ulotka 
informacyjna o produkcie.



Miasto Stołeczne Warszawa

Thermomix

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

BBC earth



Uniwersalne opakowanie z okienkiem 
z logiem klienta (poniżej 500 szt.)

Firma Duda
Zakłady Mięsne 

Silesia S.A.

Zoely



HELPA

Łaciate Proszę zdrowieZdrofit



KLIENCI


