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BRANDING
1. banderola:
nadruk full color
papier biały eko lub kraft

2. instrukcja sadzenia 50x70mm
 wydruk full color
 papier biały eko lub kraft

3. drewniane pudełko:
grawer w drewnie lub naklejka

 - kubek eko
 - krążek torfowy
= - nasiona wybranej rośliny

POZOSTAŁE ELEMENTY

kraft

biały eko

Wymiary: 100x100x100mm

Pachnąca lasem, drewniana osłonka kryje w sobie 
środowisko do uprawy wybranej rośliny.

OKRĄGŁY

POZOSTAŁE ELEMENTY

Wymiary: 60x95mm 

BRANDING
1. banderola na wieczku,
 full color 15x120mm

2. drewniana osłonka  
grawer w drewnie/naklejka full 
color

3. instrukcja sadzenia, 45x60mm, 
full color, 4+4, 
papier biały eko lub kraft

- drewniana przykrywka
- krążek torfowy
- nasiona wybranej rośliny

KWADRATOWY

GROW KIT

GROW KIT

GADŻETY DO UPRAWY ROŚLIN
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.
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BRANDING
1. owijka na pudełku i doniczce:
nadruk full color
papier biały eko lub kraft

2. instrukcja sadzenia 50x70mm
 wydruk full color
 papier biały eko lub kraft

3. pudełko kraft lub białe 
opcjonalnie: nadruk na pudełku

 - doniczka torfowa
 - krążek torfowy
 - nasiona wybranej rośliny
    w wegańskiej kapsułce

POZOSTAŁE ELEMENTY
kraft

biały, eko

Trzy gatunki roślin w jednym zestawie. 
Dbaj o nie, obserwuj, a kiedy podrosną 
- przesadź. To już mały zagajnik!
BRANDING:

1. instrukcje sadzenia 3 sztuki,
40x50mm, full color, 4+4,
papier biały eko lub kraft

2. bilecik przywiązany do pudełka:
full color, 4+4, papier kraft lub biały eko

- 3 drewniane spinacze
- 3 doniczki torfowe 60x60 mm
- 3 krążki torfowe w eko torebce

OPCJE DODATKOWE:
- naklejka / nadruk na pudełku
- owijka na pudełko
- kartka z nadrukiem wlożona
do środka, full color, 4+4
85x85mm

Wymiary pudełka: 100x100x100 mm

Wymiary pudełka: 100x100x100mm

NATURA TRÓJPAK

NATURA BOX

POZOSTAŁE ELEMENTY
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1.etykieta full color lub 
nadruk bezpośredni na 
kubku (od 1000 szt.)

2. owijka nadruk full 
color, biała eko lub kraft

kraft biały, eko

BRANDING:

POZOSTAŁE ELEMENTY
- papierowy kubek, 
eko lub biały
- instrukcja sadzenia
70x50mm
- wegańska kapsułka
z wybranymi nasionami
- krażek torfowy

EKO KUBEK

h: 90 mm
80 mm
50 mm

Rozmiar:

EKO SASZETKA

BRANDING
1.  etykieta jedno lub dwustronna

POZOSTAŁE ELEMENTY
- instrukcja 70x50mm, kraft lub biała eko
- krążek torfowy
- nasiona wybranej rośliny 
w wegańskiej

Wymiary: 145x85x30mm. (wys./szer./gł.)

Ekosaszetki to gadżet przyjazny dla środowiska.

Skrywają nasiona wybranej rośliny i środowisko 
startowe dla jej rozwoju.

Kiedy roślinka podrośnie, bardzo łatwo przesadzić ją 
do większego pojemnika lub wprost do natury.
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PLANT STICK

ZIELONA KARTA

Z naszą zieloną kartą raczej 
nie wjedziecie do USA, za to 
uśmiech obdarowanych jest 
gwarantowany. 

Przygotowujemy je z 
ekologicznego papieru 
i dołączamy niespodziankę 
– nasiona wybranej rośliny

Włóż patyczek w ziemię, podlej i... gotowe! Właśnie stworzyłeś 
nowe, zielone życie. :) Zadbaj o nie i patrz, jak rośnie w siłę!

BRANDING
1.  druk dwustronny, full color, na papierze białym eko, lub kraft
2. naklejka na saszetce z nasionami
POZOSTAŁE ELEMENTY
- nasiona wybranej rośliny
- instrukcja sadzenia nadrukowana na kartce, pod saszetką

BRANDING
1.  opakowanie druk dwustronny, full color, papier biały eko lub kraft
2. grawer na patyczku (opcjonalnie, od 500 sztuk)
POZOSTAŁE ELEMENTY
- nasiona wybranej rośliny
- instrukcja sadzenia nadrukowana we wnętrzu opakowania

Standradowe wymiary (możliwa zmiana): 105x148 mm

Wymiary złożonego opakowania:
50x80mm
Zestaw nie zawiera doniczki
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PODŁOŻE NATURALNE + ETYKIETY UV NA SZKLE

BRANDING: 
  - 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)

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

+ karta informacyjna z instrukcją

+ karta informacyjna z instrukcją

GROW KITY SZKLANE W RÓŻNYCH TECHNOLOGIACH:

kwarc barwiony 
w wybranym kolorze

etykieta  UV na folii
transparentnej, full color

grafika na wieczku

przywieszka

BARWIONY KWARC + ETYKIETA UV NA SZKLE

h: 95 mm
77 mm

Rozmiar:

h: 95 mm
77 mm

Rozmiar:

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.

podłoże naturalne

etykieta UV na folii 
transparentnej, full color

grafika na wieczku

przywieszka

BRANDING
1.  druk dwustronny, full color, na papierze białym eko, lub kraft
2. naklejka na saszetce z nasionami
POZOSTAŁE ELEMENTY
- nasiona wybranej rośliny
- instrukcja sadzenia nadrukowana na kartce, pod saszetką
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BRANDING DOOKOŁA,  GRAFIKA ZA SZKŁEM

ziemia naturalna

etykieta 
full color

grafika na wieczku

+ karta informacyjna z instrukcją

BRANDING: 
  - 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

h: 95 mm
77 mm

Rozmiar:

h: 95 mm
78 mm

Rozmiar:

grafika na okrągło 
na całym słoiczku, pod szkłem

grafika na wieczku

przywieszka

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

BIO-PET + ETYKIETA 
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ZMOCZ, RZUĆ, POCZEKAJ. ŁĄKA GOTOWA!

BEE BOMBA

Wymiary słoiczka:
h: 50mm,      45 mm 
Wymiary pudełka:
58x55x55 mm

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

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:
11,5x6,5x3mm

BRANDING:
- etykieta lub nadruk
- instrukcja

BRANDING:
- bilecik 70x50mm, full color
papier kraft lub biały eko

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!

W SŁOICZKU

W PUSZETCE

W WORECZKU

Wymiary woreczka:
80x10mm
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Trzy rośliny do zadań specjalnych. 
Woda, światło, dużo miejsca w 
doniczce? A komu potrzebne takie 
luksusy! Sukulenty to mało uwagi, 
dużo frajdy i dobre skojarzenia z 
marką na lata!

SUKULENT TRÓJPAK

Wymiary: 150x170x58 mm. (wys./szer./gł.)

Wymiary pudełka: 
250x90x90 mm. (wys./szer./gł.)

BRANDING:
- naklejka lub nadruk na pudełku

ELEMENTY ZESTAWU:
- pudełko kraft lub białe
- trzy sukulenty w doniczkach
torfowych lub plastikowych
- celofan 

W PUDEŁKU

.

.

. 

ŻYWE ROŚLINY
Dorosła roślina w eleganckim opakowaniu - oczywiscie z Twoim brandingiem. 

Zielono i efektownie: o takim upominku sie nie zapomina!
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Żywa roślina w pudełku z okienkiem.

BRANDING
- bilecik ze spinaczem, 70x50mm,
nadruk full color, papier biały eko lub kraft
-naklejka lub nadruk na pudełku

ELEMENTY ZESTAWU:
- wybrana roślina
- osłonka rośliny do wyboru:
  papierowa doniczka BIO
  worek jutowy + celofan
  doniczka tofrowa 



77 mm
h: 95 mm

Rozmiar
słoiczka:

105 mm
h: 260 mm

Rozmiar
tuby:

ROŚLINA W TUBIE BRANDING: 
  - etykieta UV na folii transparentnej
  - przywieszka
  - tuba z dedykowaną naklejką

 
POZOSTAŁE ELEMENTY ZESTAWU:
- szklany słoiczek
- wybrana roślina
- tuba tekturowa 

KAWA I HERBATA

Gorąca, gęsta kawa i aromatyczna herbata to 
reklamowe evergreeny. Starannie i ekologicznie 
zapakowane, sprawdzą się w każdej sytuacji.

- w słoiczku lub torebce
- w folii lub papierze.
- bogaty branding
- różne gramatury
Pomożemy w doborze 
świeżo palonej kawy
i aromatycznej herbaty
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Wosk roślinny zamiast toksycznej parafiny, 
naturalne olejki eteryczne zamiast aromatów, 
eleganckie szkło w miejsce tworzywa. 

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

h: 95 mm
77 mm

Duża:
h: 65 mm

77 mm

Mała:

 ZAPACHOWE

 DO MASAŻU

BRANDING: 

ŚWIECE ROŚLINNE

Roślinny wosk z olejkami eterycznymi, w gustownym 
ceramicznym opakowaniu. Zafunduj klientom strefę 
wellness w ich własnych domach!

BRANDING:
- owijka eko biała 
lub kraft z nadrukiem
-naklejka na świecy
lub nadruk bezpośredni
ELEMENTY ZESTAWU:
-ceramiczna osłonka
- drewniany knot
- wosk z olejkami 
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Inspirowane perfumami: 
Code, Mademoiselle, Amber, Allure, 
Thierry Mugler, A. Si, DG. Light Blue.
Boss No.6, A. 

MYDŁA HAND MADE
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Ręcznie robione, pachnące  mydełka, tworzone według oryginalnych 
receptur. Mydełka mogą mieć różne kształty, kolory, gramatury, 
rodzaje opakowań  a przede wszystkim zapachy i właściwości.

Mydło z formy, „100% HAND MADE”, 45g

Mydło z personalizowaną pieczątką, 
różne gramatury i kształty

Mydło z zatopionym logo, różne gramatury i kształty

Mydło - bryłka, 90g

OPAKOWANIE I BRANDING MYDEŁ DO WYBORU:
- pudełko z owijką z nadrukiem, papier biały eko lub kraft
- nadruk lub naklejka na pudełku
- woreczek jutowy z personalizowanym bilecikiem 
   biały eko lub kraft
- klisza z logo zatopiona w mydle
- worek papierowy z brandingiem
- kolor i zapach mydła do wyboru



DO KĄPIELI

BRANDING:
- kartonik, papier eko biały lub kraft,
z nadrukiem full color
- opcjonalnie - bilecik z nadrukiem

POZOSTAŁE ELEMENTY:
- czekolada z wybranym dodatkiem
i zapachem w wersji mydlanej lub
musującej w kąpieli

 CZEKOLADA

 SÓL W SŁOIKU LUB WORECZKU

Przestrzegamy: czekolady SPA wyglądają tak apetycznie, że chce się je zjeść! 
Do wyboru w wersji mydlanej i musującej.

Wymiary: 160x75x12 mm

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

BRANDING: 
  - wybrana kompozycja soli
  - etykieta UV na folii transparentnej
  - wieczko 
  - przywieszka
  - pudełko brandowane naklejką lub nadrukiem,
  kartka z informacją o produkcie 85x85mm 

PRZYKŁADOWE ZAPACHY PRODUKTÓW:

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

BRANDING: 
  - naklejka full color 45x45 mm 

DODATKI DO PRODUKTÓW KĄPIELOWYCH:
- lawenda
- pomarańczowa
- cynamon
- płatki róż
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Połóż sie, zamknij oczy i pozwól sobie 
na chwile spokoju.
Szyty w Polsce, bawełniany worek 
na oczy wypełniony siemieniem lnianym 
i naturalną, kojacą lawendą.

Branding:
- wybór wzoru materiału
- eko torebka z naklejką / bilecikiem
 

Woreczek, wymiary
- ok. 105 x 190 mm

 WOREK NA OCZY Z LAWENDĄ

Nasze gadżety mogą powstać w nietypowych opakowaniach, mieć dodatkowe
elementy oraz łaczyć się w zestawy okolicznościowe.

ZESTAWY

KONIEC


