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Zestawy prezentowe są obecnie jednym z najczęściej 
wybieranych upominków. Dzięki możliwości personalizacji 
i wyboru zawartości zestawów, każdy jest w stanie wybrać 
wersję idealnie dopasowaną do swoich potrzeb i mieszczącą 
się w zaplanowanym budżecie.

Oferta sklepu „Silni z natury” to kompozycja wyjątkowych 
prezentów dla klientów, współpracowników i najbliższych.

Wszystkie zestawy komponujemy tylko z najwyżej jakości, 
starannie wyselekcjonowanych produktów.

Jako spółka działająca pod patronatem Polskiej Izby 
Produktu Regionalnego i Lokalnego oferujemy przede 
wszystkim artykuły wyróżniające się certyfikowaną jakością 
i tradycją. W asortymencie posiadamy produkty regionalne  
i ekologiczne z całej Polski.

W katalogu przedstawione zostały przykładowe zestawy.
Jesteśmy w stanie dopasować ofertę indywidualnie  

do każdego klienta.

Przykładowe zestawy są dostępne na zamówienie  
drogą mailową pod adresem www.sklep@silniznatury.pl  

lub telefonicznie pod numerem: 601 348 734
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• Żurawinówka Biłgorajska 500 ml
• Miód spadziowy Napękowski 400 g
• Majonez Kielecki 310 ml
• Krówki Kielczanki 400 g
• Sok tłoczony z jabłek sandomierskich 330 ml
• Powidła śliwkowe węgierkowe 300 g
• Olej z pestek dyni 250 ml
• Makaron Tradycyjny z Ludwina 250 g
• Syrop malinowy z Lubowidzy 300 ml

Zestaw Jakość Tradycja

Cena netto: 220 zł
Cena zawiera opakowanie  

wraz z wypełnieniem

• BIO Olej Smakowy 250 ml
• Miód ekologiczny akacjowy 600 g
• BIO Sok z malin 330 ml
• Ekologiczna konfitura malinowa 260 g
• Migdały w czekoladzie BIO 50 g
• Herbata świąteczna 120 g

Zestaw Ekologiczny

Cena netto: 160 zł
Cena zawiera opakowanie  

wraz z wypełnieniem

• Wino 750 ml
• Miód Pitny Śliwkowy 750 ml
• Śliwka Szydłowska w czekoladzie 110 g
• Olej Rydzowy 250 ml
• Miód kremowany z jagodą kamczacką 230 g
• Ser Krzemień Pasiasty ok. 200 g
• Dżem z jagody kamczackiej 310 g

Zestaw Świętokrzyski 

Cena netto: 300 zł
Cena zawiera opakowanie  

wraz z wypełnieniem
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Przedstawione zdjęcia zestawów są poglądowe – opakowanie oraz ozdoby dopasowujemy do preferencji każdego klienta.
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Przedstawione zestawy są dostępne na zamówienie  
drogą mailową pod adresem www.sklep@silniznatury.pl  

lub telefonicznie pod numerem: 601 348 734

Zachęcamy do skomponowania własnego zestawu świątecznego lub podarunkowego. 

Skomponowanie spersonalizowanej paczki okolicznościowej jest bardzo łatwe, a w całym  
procesie pomoże Państwu przygotowany do tego pracownik sklepu Silni z Natury. 

Współpracujące z nami firmy mogą poszczycić się wieloletnią pracą nad własnymi 
produktami. Dzięki integracji tradycji i nowoczesności, stworzyliśmy wyjątkową więź 
z producentami z całej Polski i Państwa również zachęcamy do stworzenia paczki 
świątecznej która pozwoli się naszej ojczyźnie wykazać najwyższymi standardami 
żywieniowymi. 

W naszym asortymencie znajdą Państwo:
Regionalne wina, craftowe piwa i miody pitne, polskie likiery, nalewki i wódki. Miody  

z pasiek oddalonych od zanieczyszczeń i ośrodków miejskich. Źródlaną wodę pochodzącą 
z geologicznie czystych warstw ziemi. Sery od polskich rolników, poddane obróbce 
pod czujnym okiem mistrzów serowarstwa. Soki i przetwory ze sprawdzonych owoców 
i warzyw, pochodzących z ekologicznych lub regionalnych upraw. Oleje tłoczone na 
zimno.

W naszej ofercie znajdują się też przyprawy, makarony, kawy oraz herbaty, przetwory 
wytrawne, przetwory rybne i wyroby wędliniarskie. Zachęcamy również do doświadczenia 
smaku polskich słodyczy. 



Silni z natury (lub https://www.facebook.com/profile.
php?id=100063550270323)

silni_z_natury

Sklep internetowy: www.silniznatury.pl 
tel: 601 348 734
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