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Zbliża się okres świąteczny, w którym, jak co roku zapraszamy naszych obecnych i nowych klientów do 
składania zamówień na prezenty mikołajkowe i świąteczne dla dzieci pracowników. Wiele firm praktykuje 
tą jakże miłą tradycję tworząc jeszcze głębsze więzy ze swoimi pracownikami. 
Chcąc spełnić oczekiwania klientów naszą ofertę handlową opieramy na produktach posiadających 
wymagane atesty i certyfikaty, najwiekszych i najbardziej zaufanych twórców zabawek, o silnie 
ugruntowanej pozycji na rynku.
Oferujemy zabawki nowoczesne, które inspirują dzieci do kreatywnej zabawy od najmłodszych lat, Oferujemy zabawki nowoczesne, które inspirują dzieci do kreatywnej zabawy od najmłodszych lat, 
sprzyjają ich aktywności w odkrywaniu świata, przynoszą radość i zadowolenie z zabawy. Kierujemy się 
przy tym wieloletnim doświadczeniem oraz znajomością bieżących trendów.

Każda oferta ustalana jest indywidualnie w oparciu o wyznaczony przez Państwa budżet oraz dostarc-
zoną listę dzieci. Na jej podstawie proponujemy odpowiednie grupy wiekowe oraz przygotowujemy do 
wyboru kilka wariantów produktów wybranych specjalnie dla nich z uwzględnieniem płci. Po akceptacji 
oferty rozpoczynamy kompletowanie zamówienia oraz dostarczamy je pod wskazany adres. 

Oferta na zakup świątecznych prezentów
dla dzieci pracowników 

Przykładowa oferta:
Auto z narzędziami     
Cena  55,70 zł
Wiek 3 - 6 lat 
Producent  Smily Play
Drewniana zabawka idealna dla małego miłośnika 
majsterkowania

Lalka Alice     
Cena  39,50 zł

Wiek + 7 lat 
Producent  Elf Market

Zestaw do samodzielnego uszycia ulubionej lalki

Gra Koncept     
Cena  98,60 zł
Wiek + 10 lat 
Producent  Rebel
Celem gry jest odgadywanie haseł pokazywanych przez 
innych graczy

Klocki K'nex     
Cena  79,00 zł
Wiek 5 - 10 lat 
Producent  K’nex
System innowacyjnych klocków kontrukcyjnych - nauka 
i zabawa

Interaktywny Kucyk     
Cena  59,80 zł
Wiek 6 - 36 miesięcy 

Producent  Clementoni
Wesoły konik zachęci do o aktywności i samodzielnego 
stawiania pierwszch kroków

Ciężarówka     
Cena  69.80 zł

Wiek + 8 lat 
Producent  Clementoni

Pozwala poznać zasady działania dużych ciężarówek

Jak zrealizujemy Twoje zamówienie? 

Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest zaakceptowanie przez zamawiającego ostatecznej 
wersji oferty, oraz dokonianie przedpłaty w wysokości 45% wartości brutto faktury pro-forma.
Ceny podane w ofercie nie zawierają kosztów transportu.
Towar zapakowany jest w zbiorczych opakowaniach kartonowych. W przypadku zastosowania innych, 
niestandardowych opakowań (papier, torby ozdobne itp) do ceny zostanie doliczony ich koszt.
Termin realizacji zamówienia wynosi, w zależności od jego wielkości, miejsca dostawy i okresu, w jakim 
jest ono składane, do 3 tygodni od złożenia zamówienia i akceptacji ostatecznej wersji.
Dostawy są realizowane po potwierdzonej wpłacie pozostałych 55% wartości faktury brutto, o ile umowa Dostawy są realizowane po potwierdzonej wpłacie pozostałych 55% wartości faktury brutto, o ile umowa 
nie stanowi inaczej.

Warunki handlowe

Jesteśmy firmą rodzinną działającą na rynku od 1996 roku. Profesjonalnie zajmujemy się sprzedażą oraz 
przygotowywaniem upominków dla dzieci na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe organizowane 
przez firmy, przedszkola i szkoły. Działając na rynku przez tak długi okres zdobyliśmy uznanie i grono 
klientów, którzy chętnie korzystają z naszych usług. 

O Troll-Land

W naszej ofercie handlowej znajdują się między innymi:


