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OPIS PERSONALIZACJI

Przedstawiamy  katalog  personalizacji,  który  jest  rozszerzeniem  katalogu  
MagiczneKosze.pl. 

Każdy z zestawów upominkowych można dodatkowo opatrzeć Logo firmy, świą-
tecznym tekstem bądź indywidualną grafiką. 

Ze względu na różną formę opakowania, nie każdy zestaw można znakować 
w ten sam sposób. Przy każdym wariancie znakowania znajduje się informacja, 
jakie produkty podlegają personalizacji. 

Również dla ułatwienia kalkulacji podane są przedziały cenowe, które umożliwią 
szybkie wyliczenie ceny.

Personalizacje
Jak zamówić zestaw z personalizacją?
Krok 1 – Wybierz zestaw upominkowy z katalogu MagiczneKosze.pl
Krok 2 – Dobierz możliwy wariant personalizacji do wybranego zestawu
Krok 3 – Określ ilość zestawów 
Krok 4 – Wybierz kolorystykę lub wzór 
Krok 5 – Zawrzyj te szczegóły w zamówieniu
Krok 6 – Prześlij nam Logo/plik graficzny/tekst w odpowiednim pliku. 

Jak zamówić

Sprawdź jakość i format pliku. Przesłanie nieodpowiedniego pliku może wpłynąć 
na wygląd personalizacji bądź dodatkowo wydłużyć termin realizacji. 

Przesyłanie pliku z logo firmy:

Akceptujemy wyłącznie pliki w wektorach (tzw. „w krzywych”) - plik .pdf, .eps 
lub .ai (prosimy nie przesyłać plików w formacie .jpg .gif .bmp .png .doc .docx 
.ppt .pptx .xls .xlsx lub innych stratnych). 

Tekst prosimy przesyłać w plikach .doc, .txt

Korekta graficzna pliku to dodatkowy koszt 150 zł netto.

Ważne
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wstążka z logo Wybór kolorów
Prosimy wskazać przy zamówieniu kod wstążki oraz kod nadruku. W przypadku braku wyboru nasz dział poligrafii 
dobierze kolory we własnym zakresie tak by jak najlepiej pasowały do Państwa logo i do wybranego zestawu – 
np.  Różowa wstążka ze złotym nadrukiem W1N3.

Wstążka z logo to doskonałe rozwiązanie oraz prosty sposób wzbogacenia zestawu o Logo Twojej Firmy.  Taką wstążkę 
możemy umieścić na każdym z naszych upominków. 

Kolor wstążki różowa błękitna złota srebrna zielona białabiała

Kod wstązki W1 W2 W3 W4 W5 W6W6

Kolor  
nadruku

Kod nadruku N1 N2 N3 N4 N5 N6

wstążka z logo skrzynka pojedyńcza - S1
Skrzynka przewiązana jest wstążką po skosie i cała dekoracja uwieńczona jest 
kokardą. 

Uwaga: Cena dotyczy również pudełka prezentowego na jedną butelkę – P1.

ilość 1-6 7-15 16-40 41-60 61-100 100+

cena netto 6,5 5,5 5 4,5 4 3,5

wstążka z logo skrzynka podwójna - S2
Skrzynka przewiązana jest wstążką po skosie i cała dekoracja uwieńczona jest 
kokardą. 

Uwaga: Cena dotyczy również pudełka prezentowego P2 oraz tacki bambusowej.

ilość 1-6 7-15 16-40 41-60 61-100 100+

cena netto 7 6 5,5 5 4,5 4

wstążka z logo Kosz/Kufer wiklinowy -WLK
Wstążka w formie kokardy przewiązana jest na uchwycie (rączce) kosza bądź 
kuferka wiklinowego.

ilość 1-6 7-15 16-40 41-60 61-100 100+

cena netto 9 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5

wstążka z logo skrzynka potrójna - WlS3
Skrzynka przewiązana jest wstążką po skosie i cała dekoracja uwieńczona jest 
kokardą.

Uwaga: Cena dotyczy również pudełka prezentowego P3 oraz tacy prezentowej.

ilość 1-6 7-15 16-40 41-60 61-100 100+

cena netto 11 9 7 6 5 4,5
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kartka z logo
Bożonarodzeniowa kartka świąteczna z Państwa Logo jest doskonałym 
uzupełnieniem zestawu. Idealnie podkreśli wyjątkowość chwili, jaką zapewnia 
obdarowanemu obcowanie z naszym przepięknym, wypełnionym pysznościami 
upominkiem. Do każdego wzoru przypisany jest numer kartki, który należy podać 
podczas składania zamówienia. W przypadku braku wyboru nasz dział poligrafii 
wybierze wzór, który będzie pasował do wybranego zestawu oraz Państwa Logo.

Przygotowane kartki mają zadruk jednostronny. Format A6 (105x148mm).

ilość 1-20 21-50 51-100 101-200 200+

cena netto 8,5 7,5 6,5 5,5 5

kartka świąteczna
Istnieje możliwość zamówienia kartki bez Logo firmy. Miejsce, w którym powinno 
się ono znaleźć, zostanie puste lub zastąpione napisem „Wesołych Świąt”.

ilość 1-20 21-50 51-100 101-200 200+

cena netto 6 5 4,5 4 3,5

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE*
Na wyraźne życzenie wykonujemy kartki dwustronne zawierające standardowe 
lub przesłane przez Państwa życzenia. Tekst na karcie świątecznej musi mieścić 
się w zakresie 350 znaków ze spacjami. Do ceny wybranej kartki należy doliczyć: 

ilość min. 20-50 51-100 101-200 200+

cena netto 2 1,5 1,25 1

PRZÓD

TYŁ (*opcjonalnie)

katalog personalizacji bok@magicznekosze.pl | 790 552 552
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Kartka 05 Kartka 05 (tył)

Kartka 10 Kartka 10 (tył)

Kartka 15 Kartka 15 (tył)

Kartka 04 Kartka 04 (tył)

Kartka 09 Kartka 09 (tył)

Kartka 14 Kartka 14 (tył)

Kartka 03 Kartka 03 (tył)

Kartka 08 Kartka 08 (tył)

Kartka 13 Kartka 13 (tył)

Kartka 02 Kartka 02 (tył)

Kartka 07 Kartka 07 (tył)

Kartka 12 Kartka 12 (tył)

Kartka 01 Kartka 01 (tył)

Kartka 06 Kartka 06 (tył)

Kartka 11 Kartka 11 (tył)
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Obwoluta Kuferek wiklinowy - OKW
Obwoluta umieszczana jest na wieku kuferka wiklinowego dopełniając idealnie 
prezent.

ilość 1-6 7-15 16-40 41-60 61-100 100+

cena netto 9 8,5 8 7 6 5,5

Projekt obwoluty z Logo Klienta w cenie. Własny projekt +150 zł netto.

Obwoluta TACKA - OT
Obwoluta na tacy doskonale pokreśli jej zawartość oraz zaprezentuje Państwa 
firmę. Obwoluta umiejscowiona jest na środku tacy pionowo.

ilość 1-6 7-15 16-40 41-60 61-100 100+

cena netto 9 8,5 8 7 6 5,5

Projekt obwoluty z Logo Klienta w cenie. Własny projekt +150 zł netto.

Obwoluta Pudełko prezentowe - OP
Tajemnicze pudełko zawierające zaskakującą zawartość, warto dopełnić 
o personalizowaną obwolutę. Obwoluta umiejscowiona jest na środku pudełka 
poziomo. Obwoluty posiadają różną długość. Dlatego należy wskazać dokładną 
nazwę zestawu bądź wskazać wielkość opakowania do dokonania wyceny 
personalizacji.

Pudełko prezentowe pojedyncze - P1
Pudełko prezentowe podwójne - P2
Pudełko prezentowe potrójne - P3 

ilość 1-6 7-15 16-40 41-60 61-100 100+

OP1 10 9 8 7 6 5

OP2 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5

OP3 11 10 9 8 7 6

Projekt obwoluty z Logo Klienta w cenie. Własny projekt +150 zł netto.

Obwoluta SKRZYNKA DREWNIANA - OS
Idealnie pasuje do naszych drewnianych skrzynek. Obwoluta umiejscowiona jest 
na środku skrzynki. Obwoluty posiadają różną długość dlatego, należy wskazać 
dokładną nazwę zestawu lub wielkość opakowania w celu dokonania wyceny 
personalizacji. 

Skrzynka drewniana pojedyncza - S1
Skrzynka drewniana podwójna - S2
Skrzynka drewniana potrójna - S3

ilość 1-6 7-15 16-40 41-60 61-100 100+

OS1 10 9 8 7 6 5

OS2 10,5 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5

OS3 11 10 9 8 7 6

Projekt obwoluty z Logo Klienta w cenie. Własny projekt +150 zł netto.

katalog personalizacji bok@magicznekosze.pl | 790 552 552
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Obwoluta z logo
Nowatorskie rozwiązanie, które umożliwi w nieinwazyjny sposób nanieść Logo na wybrany zestaw upominkowy.
Świetnie sprawdza się na skrzynkach, pudełkach, kuferkach oraz tackach prezentowych.

* Prosimy wskazać przy zamówieniu numer wzoru obwoluty. W przypadku braku wyboru nasz dział poligrafii 
dobierze wzór we własnym zakresie tak, by jak najlepiej pasował do Państwa Logo i do wybranego zestawu.

* Nie na każdy zestaw w tacy prezentowej możliwe jest naniesienie obwoluty.
* W zależności od wybranego zestawu finalny wydruk może minimalnie różnić się od przedstawionych poniżej 

wzorów. Wynika to z dostosowania proporcji do konkretnego rodzaju opakowania.

OBWOLUTA 01 OBWOLUTA 02 OBWOLUTA 03 OBWOLUTA 04 OBWOLUTA 05 OBWOLUTA 06 OBWOLUTA 07 OBWOLUTA 08 OBWOLUTA 09 OBWOLUTA 10
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UMIEJSCOWIENIE OBWOLUTY NA POSZCZEGÓLNYCH OPAKOWANIACH, SPECYFIKACJA OPAKOWAŃ

SKRZYNKA POTRÓJNA

Wymiary opakowania:
ok. 35x30x10 cm

Materiał:
Drewno

KUFER DREWNIANY

Wymiary opakowania:
ok. 40x30x25 cm 

Materiał:
Drewno

KUFEREK 40

Wymiary opakowania:
ok. 40x25x15 cm

Materiał:
Wiklina

KUFEREK 45

Wymiary opakowania:
ok. 40x30x20 cm

Materiał:
Wiklina 

TACA PROSTOKĄTNA

Wymiary opakowania:
ok. 35x10x25 cm

Materiał:
Tekstura 3 warstwowa
Papier Kaszerowany

PuDEŁKO POTRÓJNE

Wymiary opakowania:
ok. 26x35x9 cm

Materiał:
Tekstura 3 warstwowa
Papier Kaszerowany

TACA KWADRATOWA

Wymiary opakowania:
ok. 20x10x20 cm

Materiał:
Tekstura 3 warstwowa
Papier Kaszerowany

PuDEŁKO PODWÓJNE

Wymiary opakowania:
ok. 8x35x17 cm

Materiał:
Tekstura 3 warstwowa
Papier Kaszerowany

SKRZYNKA PODWÓJNA

Wymiary opakowania:
ok. 35x20x10 cm 

Materiał:
Drewno

SKRZYNKA POJEDYNCZA

Wymiary opakowania:
ok. 35x10x10 cm 

Materiał:
Drewno

PUDEŁKO POJEDYNCZE

Wymiary opakowania:
ok. 10x35x9 cm

Materiał:
Tekstura 3 warstwowa
Papier Kaszerowany

katalog personalizacji bok@magicznekosze.pl | 790 552 552
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naklejka OKRĄGŁA
Naklejka z Państwa Logo idealnie nadaje się do personalizacji koszy wiklinowych, 
tac i pudełek prezentowych, jak również pojedynczych produktów. Naklejka ma 
średnicę 10 cm, dzięki czemu jest doskonale widoczna.  

ilość 1-6 7-15 16-40 41-60 61-100 100+

cena netto 5 3,5 3 2,5 2 1,5

nie mamy czegoś w ofercie?
Brakuje Państwu czegoś w naszej ofercie? 
Skontaktuj się z nami i powiedz nam o tym!

grawer 12 cm2 / 25 cm2 (preferowany na opakowaniach S03)

To piękna i trwała metoda personalizacji. Grawer świetnie sprawdza się we 
wszelkiego rodzaju opakowaniach z drewna, jak wszystkie skrzynki drewniane 
zamykane na wieku, których można wykonać grawer. Każde zwiększenie rozmiaru 
graweru skutkuje proporcjonalnym podniesieniem ceny.

ilość min.30-49 50-99 100-149 150-199 200-299 300+

cena netto 20 / 25 16 / 21 14 / 19 12 / 17 10 / 15 9 / 13

Uwaga:
Przy wykonaniu grawerów na różnych skrzynkach, każde opakowanie 
liczone jest jako oddzielne zamówienie.

naklejka  Pełna
To łatwy i wyjątkowy sposób, by moment otwarcia skrzynki stał się wyjątkowy.  
Na naklejce umieszczamy świąteczną grafikę z Logo oraz z życzeniami.  
Ten typ naklejki umiejscowiony jest po wewnętrznej stronie wieczka skrzynki P2. 

ilość 1-6 7-15 16-40 41-60 61-100 100+

cena netto 13 11 10 9 8 7

katalog personalizacji bok@magicznekosze.pl | 790 552 552
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Alcora – Twój zaufany dostawca alkoholu B2B. Jako operator alkoholowy 
zajmujemy się całkowitą logistyką alkoholową. Dostarczamy i rozliczamy 
alkohol do małych, średnich i największych firm.

Wspieramy sprzedaż oraz zapewniamy dodatkowe wsparcie od producentów. 

Jeśli Twoja firma potrzebuje alkoholi mocnych, wina, piwa lub akcesoriów 
związanych z alkoholem, skontaktuj się z nami!

Infolinia: 0 801 88 44 99 / 667 821 299

E-mail: bok@alcora.pl

WWW: www.alcora.pl

Dedykowana oferta dla Twojej agencji? Potrzebujesz alkoholu 
do zestawów upominkowych? Organizujesz event? Porozmawiaj z nami!

Kacper Lewandowski 
New Business Development

Telefon: +48 699 710 689 
E-mail: k.lewandowski@alcora.pl

Własna logistyka • Wsparcie od producentów • Dogodne fakturowanie  
• Szkolenia i wiedza dla Twoich Klientów • Obsługa firm bez koncesji  
• Możliwość konfekcjonowania dodatkowych produktów • Magazynowanie 
na życzenie • Alkohole z własną etykietą



Regulamin zakupów jest dostępny pod adresem www.magicznekosze.pl/regulamin.pdf  Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Kolory ozdób, wstążek, dodatków oraz opakowań mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciu.
Koszty transportu ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia.

Zadzwoń
790-552-552

Napisz
bok@magicznekosze.pl

Działamy na terenie
całego kraju!

Wieloletnie
doświadczenie!

Zaufali nam:


