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Zestawy Upominkowe i Sety reklamowe 

Najnowsza kolekcja zestawów prezentowych tworzonych przez nas – zespół Top Marketing we 
współpracy z Anną i Robertem Lewandowskimi. Prezentowana oferta jest niezwykła nie tylko dzięki 
współpracy z gwiazdami sportu. W starannie dobranych pudełkach znajdziecie zdrowe, naturalne 
i ekologiczne produkty. Taki prezent ucieszy każdego, kto wie jak ważne jest zdrowe odżywianie oraz 
każdego fana piłki nożnej! Zestawy prezentowe dla firm z produktami Foods by Ann i RL9 są gwarancją 
organicznej, zdrowej żywności w pięknym opakowaniu. 



ZESTAW NR 1:

*Kawa RL9 na bazie naturalnych składników Espresso 250ml
*Orzeźwiający, owocowy Energy drink lekko gazowany z dodatkiem 
naturalnej kofeiny i ekstraktu z guarany oraz tłoczonego na zimno soku 
jabłkowego 100% 250ml 
*Baton Energy RL9 słony migdał w czekoladzie 35g 
*Krem orzechowy z czekoladą RL9 

Całość w pudełku prezentowym. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 100 SZTUK

Cena: 56,50 PLN netto



ZESTAW NR 2:

*Kawa mielona RL9 z wyselekcjonowanych ziaren pochodzących z różnych zakątków świata coffee crema
250g 
*Kawa Latte RL9 w puszce 250ml 
*Baton Energy RL9 solony migdał w czekoladzie 35g 
*Kawa RL9 na bazie naturalnych składników Espresso 250ml 

Całość w pudełku prezentowym. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 100 SZTUK

Cena:58,50PLN netto



ZESTAW NR 3:

*Baton energetyczny z dodatkiem kakao i maliny 35g 
*Kawa RL9 na bazie naturalnych składników Espresso 250ml 
*Baton energetyczny z dodatkiem kokosu i kakao 35g
*Pyszne i miękkie ciastko bezglutenowe RL9 z dodatkiem 
migdałów i kokosa 45g
*Smoothie naturalne ze soków i przecierów bez dodatku 
cukru i sztucznych dodatków Foods By Ann 250ml 

Całość w pudełku prezentowym. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 100 SZTUK

Cena: 56,50 PLN netto



ZESTAW NR 4:

*Lemoniada mirabelka i czarny bez w puszce 250ml 
*Pyszne miękkie ciastko owsiane bez dodatku cukru, 
kokosowe bezglutenowe 45g 
*Baton owocowo – orzechowy z dodatkiem 
pomarańczy ze zdrową czekoladą słodzoną cukrem 
kokosowym 35g 

Całość w pudełku prezentowym. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 100 SZTUK

Cena: 35 PLN netto



ZESTAW NR 5:

*Kawa mielona RL9 z wyselekcjonowanych ziaren pochodzących z różnych zakątków świata coffee
espresso 250g 
*Bezglutenowe ciasteczka owsiane z dodatkiem pestek dyni Foods By Ann 100g 
*Orzeźwiający, owocowy Energy drink lekko gazowany z dodatkiem naturalnej kofeiny i ekstraktu 
z guarany oraz tłoczonego na zimno soku jabłkowego 100% 250ml 
*Mus 100% owoców Foods By Ann 200g brzoskwinia z siemieniem lnianym
*Baton owocowo – orzechowy mięta i limonka Foods By Ann 35g
*Pyszny baton kokos i kakao Foods By Ann 35g 

MINIMALNE ZAMÓWIENIE 100 SZTUK

Całość w pudełku prezentowym. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm

Cena: 73,00 PLN netto



ZESTAW NR 6:

*Kawa Latte RL9 w puszce 250ml 
*Baton Energy RL9 solony migdał w czekoladzie 35g 
*Pyszne, miękkie ciastko bezglutenowe bez dodatku 
cukru RL9 45g

Całość w pudełku prezentowym. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 100 SZTUK

Cena: 37,00 PLN netto



ZESTAW NR 7:

*Kawa rozpuszczalna RL9 liofilizowana 100g w słoiku
*Kawa Latte RL9 w puszce 250ml 
*Baton Energy RL9 solony migdał w czekoladzie 35g 
*Krem orzechowy z czekoladą RL9 
*Pyszne, miękkie ciastko bezglutenowe bez dodatku cukru RL9 45g 
*Kawa RL9 espresso i lemonade w puszce 250g 

Całość w pudełku prezentowym. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 100 SZTUK

Cena: 83,00 PLN netto



ZESTAW NR 8:

*Mus ze 100% owoców truskawka i chia 200g
*Bezglutenowe ciasteczka owsiane z orzechami z nerkowa, żurawiną i rodzynkami 100g 
*Baton energetyczny śliwka i czarna porzeczka 35g 
*Naturalne Smoothie z soków i przecierów, bez cukru i sztucznych dodatków – truskawka 250ml 
*Naturalna woda smakowa gazowana w poręcznej puszce jabłko i trawa cytrynowa 330ml 
*Pyszna przekąska z postaci batona energetycznego kokos i kakao 35g 

Całość w pudełku prezentowym. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 100 SZTUK

Cena: 69,00 PLN netto



ZESTAW NR 9:

*Kawa mielona RL9 z wyselekcjonowanych ziaren pochodzących z różnych zakątków świata coffee espresso 
250g 
*Bezglutenowe ciasteczka owsiane z dodatkiem pestek dyni Foods By Ann 100g
*Kawa Latte RL9 w puszce 250ml
*Kawa RL9 na bazie naturalnych składników Espresso 250ml
*Kawa mielona RL9 z wyselekcjonowanych ziaren pochodzących z różnych zakątków świata 250g
*Baton Energy RL9 solony migdał w czekoladzie 35g 

Całość w pudełku prezentowym. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 100 SZTUK

Cena: 84,00 PLN netto



ZESTAW NR 10:

*Orzechy brazylijskie w czekoladzie 50g –
*Naturalna woda smakowa gazowana w puszce jabłko i trawa cytrynowa 330ml
*Baton owocowo – orzechowy w czekoladzie z miętą i limonką 35g 
*Woda gazowana o smaku marakuji 330ml 
*Pyszne, miękkie ciastko bezglutenowe bez dodatku cukru 45g 
*Baton owocowo – orzechowy w czekoladzie z pomarańczą 35g 
*Smoothie naturalne ze soków i przecierów bez dodatku cukru i sztucznych dodatków 
Foods By Ann 250ml 

Całość w pudełku prezentowym. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 100 SZTUK

Cena:  68,90 PLN netto



ZESTAW NR 11:

*Bezglutenowe ciasteczka owsiane z orzechami z nerkowa, żurawiną i rodzynkami 100g
*Baton energetyczny śliwka i czarna porzeczka 35g 
*Orzeźwiająca lemoniada z dodatkiem ekstraktów owocowych grejpfrut i rozmaryn 250ml 
*Energy drink – owocowy, orzeźwiający lekko gazowany napój jabłko wiśnia 250ml 

Całość w pudełku prezentowym. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 100 SZTUK

Cena: 50,00 PLN netto



ZESTAW NR 12:

*Kawa Latte RL9 w puszce 250ml 
*Orzeźwiający, owocowy Energy drink lekko gazowany z dodatkiem naturalnej kofeiny i ekstraktu 
z guarany oraz tłoczonego na zimno soku jabłkowego 100% 250ml 
*Baton Energy RL9 solony migdał w czekoladzie 35g 
*Pyszne, miękkie ciastko bezglutenowe bez dodatku cukru RL9 45g
*Kawa espresso i lemoniada w puszce RL9 250ml 
*Orzechy brazylijskie w czekoladzie 50g 
*Kawa mielona RL9 z wyselekcjonowanych ziaren pochodzących 
z różnych zakątków świata coffee espresso 250g 
*Bezglutenowe ciastko owsiano-kokosowe z dodatkiem 
migdałów i kokosa 45g 
*Aksamitna pasta orzechowa słony migdał 200g 
*Pyszna przekąska w postaci batona 
energetycznego kakao i malina 35g 

Całość w pudełku prezentowym. 
Wymiary zestawu: 20x32x10cm
MINIMALNE ZAMÓWIENIE 100 SZTUK

Cena: 107,00 PLN netto



  

 

 

Oferujemy wyroby najwyższej jakości poparte dużym doświadczeniem zespołu rzetelnych  

i profesjonalnych pracowników. 

Do każdego Klienta i każdego zlecenia wykonania gadżetów podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu obie strony transakcji są w pełni 

zadowolone. W zależności od zamówienia istnieje możliwość negocjacji cen oraz skorzystania z dostępnych form rabatu. 

 

Ponadto każde zlecenie rozpatrywane z uwzględnieniem potrzeb i sugestii klienta.  

O wysokiej jakości i zaufaniu wśród klientów może przemawiać fakt, że nasza firma funkcjonuje na rynku od 30 lat i przez ten długi okres czasu 

współpracowaliśmy z wieloma liczącymi się markami na rynku. 

 

Zobacz kto nam m.in. zaufał… 

 


