
Kawa



...to idealny moment, aby zwolnić tempo, spędzić czas z rodziną, 
a podczas kolacji rozkoszować się smakiem potraw oraz napić się naszej aromatycznej kawy 

oraz delektować się smakiem swojego ulubionego trunku. Nie zapominajmy, że Święta to czas 
drobnych upominków, którymi chcemy obdarować naszą rodzinę, przyjaciół, kontrahentów czy 

współpracowników. Pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby ten czas był dla Państwa magiczny. 

W branży upominkowej działamy od kliku lat. Zaufało nam wiele polskich i zagranicznych � rm. Nasze 
upominki to idealny pomysł na prezent dla osób ceniących klasę i pomysłowość. Nasza kawa wypalana 

jest w rodzinnej Palarni Kawy Kopernik w Toruniu. Przez długi czas, wspólnie ze specjalistami ds. 
cuppingu testowaliśmy kilkaset mieszanek najwyższej jakości ziarna. Wszystko po to, by osiągnąć 

zapach pobudzający zmysły oraz smak, jaki nikomu nie pozostanie obojętny. Dziś dzielimy się tym, 
z czego jesteśmy dumni najbardziej. Szlachetna, 100 % Arabika, która uczyni każdą chwilę wyjątkową.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą świąteczną ofertą, którą znajdą Państwo poniżej. 

Zaufali nam między innymi:

Boze Narodzenie...



KAWA I HERBATA

34 zł12,5 zł 57 zł

Nasza paczkowana kawa z Palarni Kawy Kopernik to idealny upominek dla smakoszy tego trunku. Kiedy 
połączysz ze sobą szlachetne ziarna i odpowiednie wypalenie powstanie ten aromatyczny napój bogów. 

Tak zapakowana kawa idealnie sprawdzi się jako dodatek do większego prezentu. W paczkach 
znajduje się świeża, szlachetna, 100% Arabika, która uczyni każdą chwilę wyjątkową. 

250 g100 g 500 g
Kawa pod choinkę



KAWA I HERBATA

250 g

32 zł 35 zł 

Magiczny telegram, a w nim coś, co spodoba się smakoszom kawy! Dwie paczki po 100 gramów aromatycznie 
palonego trunku ze świąteczną etykietą. Twój bliski woli smak herbaty? Nic straconego! W świątecznym 

telegramie kawę można wymienić na herbatę, co kto lubi! Pod przykrywką widnieje personalizowana 
etykieta, a na opakowaniu wedle życzenia może znaleźć się opaska Państwa fi rmy.  

2 x 100 g 

Świąteczny telegram 
z kawą lub herbatą 



Kuferek z aromatyczną kawą z pewnością wprawi Państwa w świąteczny nastrój. W eleganckim 
kuferku znajduję się 250 gramów kawy wypalanej przez naszą Palarnię, a przyozdobiony jest on 

świąteczną opaską z logo fi rmy klienta.

KAWA I HERBATA

250 g 500 g

32 zł 59 zł 

Kawowy kuferek



KAWA I HERBATA

Świąteczna puszka z brandingiem Państwa fi rmy, a w niej 150 gramów aromatycznej 
Arabki lub 80 gramów pysznej herbaty. Puszkę zdobi wysokiej jakości drewniane 

wieczko i etykieta z Państwa personalizacją oraz logo. 

42 zł 

150 g/80 g

Świąteczna puszka 
z aromatyczną kawą lub herbatą



PERSONALIZOWANE 
ALKOHOLE

Wino to klasyka, jeżeli chodzi o prezent świąteczny. Chcesz, aby twój prezent stał się jedyny 
w swoim rodzaju? My potrafi my tego dokonać. Personalizowane etykiety, eleganckie pudełko 
oraz opaska to sposób, aby wywołać uśmiech na twarzy obdarowanego. Czego chcieć więcej? 

67 zł 82 zł

700 ml 700 ml
z opakowaniem

Wino jedyne w swoim rodzaju



PERSONALIZOWANE 
ALKOHOLE

76 zł 95 zł 

500 ml 500 ml

Ten niepowtarzalny trunek w ostatnich latach podbija cały świat. Wino musujące sprawi, że 
świąteczny klimat zdecydowanie uderzy nam do głowy. Prosecco świetnie nada 

się również na powitanie Nowego Roku. 

Świąteczne Prosecco
z opakowaniem



Nasze personalizowane alkohole z pewnością okażą się znakomitym prezentem. Każdy z tych wyśmienitych trunków 
posiada świąteczną etykietę świąteczną etykietę, która nada wyjątkowości każdej butelce. Jack Daniel’s to whisky, której 

nikomu nie trzeba przedstawiać. Słodki i głęboki smak z nutami biszkoptu, wanilii, kukurydzy, dębu i wyrazistych 
przypraw. Jack Daniel’s Honey - legendarna whisky wzbogacona o nutę słodkiego miodu, czekolady oraz pralin. 

Złocisty fi ński jęczmień oraz krystalicznie czysta woda tworzy wyśmienity trunek, jakim jest Finlandia.

700 ml700 ml 700 ml

129 zł 129 zł 119 zł 

Jack 
Daniel’s

Jack Daniel’s 
Honey

Finlandia

PERSONALIZOWANE 
ALKOHOLE 

OPAKOWANIEW CENIE



Naszym wymagającym klientom do gustu przypadną nasze personalizowane alkohole premium. Jack 
Daniel’s Single Barrel to wyjątkowa whisky, pochodząca z jednej, wyselekcjonowanej beczki. Dictador to 

rum o bursztynowym kolorze, który wprawi w zachwyt niejednego smakosza. Hennessy opiera się 
na tradycyjnej recepturze i wyjątkowości winogron Ugni Blanc. 

700 ml700 ml 500 ml

149 zł 269 zł 229 zł 

Jack Daniel’s 
Single Barrel Dictador Hennessy

PERSONALIZOWANE 
ALKOHOLE PREMIUM

OPAKOWANIE

W CENIE



Zapach świeżo zaparzonej, aromatycznej kawy może wywołać zawrót głowy, ale oczywiście ten 
pozytywny! Spraw komuś bliskiemu radość w te nadchodzące Święta i wybierz zestaw 
z kawiarką i kawą. Uśmiech na twarzy gwarantowany! W paczce znajduje się świeża, 

szlachetna, 100% Arabika, która uczyni każdą chwilę wyjątkową.

119 zł 

200 g
Kawowy zawrót głowy

ZESTAWY PREMIUM



W dzisiejszych czasach dobra kawa to podstawa udanego dnia! Liczy się jakość trunku oraz sposób 
jego serwowania. Ręczny młynek metalowy to znakomity prezent dla smakoszy kawy. 

Oferujemy go w zestawie z aromatyczną Arabiką, przez co robi jeszcze większe wrażenie! 

75 zł 

200 g
Kawa z młynkiem

ZESTAWY PREMIUM 



Idealny zestaw dla wszystkich, którym pragną Państwo podarować coś wyjątkowego 
w te Święta. Aromatyczna Arabica w połączeniu z pralinami to rozkosz dla podniebienia. 

Świąteczna oprawa sprawi, że obdarowani poczują się jedynie w swoim rodzaju. 

59 zł 

200 g
Kawa z pralinami 

ZESTAWY PREMIUM 



Niektórzy mówią o niej, że jest ósmym cudem świata. Nasza nim jest z pewnością. 
Spraw bliskiej osobie przyjemność i podaruj jej zestaw herbaty z zaparzaczem. Zapach 

naszej aromatycznej herbaty z pewnością na długo pozostanie w Państwa domach.

59 zł 

200 g
Herbarta z zaparzaczem

ZESTAWY PREMIUM



Jack Daniel’s to whisky znana na całym świecie. Idealny prezent dla osób kochających ten 
wyborny trunek oraz ceniących klasę i elegancję. Jack Daniel’s z personalizowaną 

etykietą oraz dwoma szklankami w zestawie to pamiątka na długie lata. 

* cena dotyczy zestawu z Jack Daniel’s

159 zł* 

Jack Daniel’s z przyjaciółmi
500 ml

ZESTAWY PREMIUM



KAWA I HERBATA

To jedna z naszych propozycji. Sam decydujesz o produktach, które znajdą się w Twoim 
koszu. Postaramy się spełnić wszelkie Twoje oczekiwania. Zdecyduj, co ma 

się znaleźć w Świątecznym Koszu, a my zajmiemy się całą resztą! 

*Cena uzależniona od produktów w koszyku.

299 zł* 

Personalizowany 
Kosz Świąteczny



KAWA I HERBATA

W naszej Świątecznej Paczce znajdą Państwo nalewkę wiśniową w klasycznej butelce lub 
w oryginalnym kształcie choinki, wyśmienitą kawę oraz aromatyczną herbatę. Nasze toruńskie 

pierniki zachwycą każde podniebienie! Całość dopełnia cynamon, 
którego zapach wypełnia całą paczkę.

149 zł 

Świąteczna Paczka



Jak pakujemy?
Nasze upominki pakujemy w luksusowe pudełka. Grafi ka i kolorystyka 
jest personalizowana wedle życzenia Klienta. Pudełko ozdobione jest 

dopasowaną opaską ze świątecznymi życzeniami płynącymi prosto z serca. 



Zobaczcie nasze strony: 
www.palarniakawykopernik.pl/ 

www.kawanaprezent.com/
www.alkoholnaprezent.com/ 

Dla każdego Klienta przygotowujemy indywidualny projekt. 
W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt. 

Agata Jasińska 
tel: 530 100 230 

e-mail: palarniakawykopernik@gmial.com 

Chętnie odpowiemy 
na wszystkie pytania. 


