
Katalog dla firm i organizacji

Dzień dobry, 
nazywamy się Zjedz sobie. 
Ogłaszamy, że nadeszła 
nowa era upominków dla firm. 



Opowiedz historię swojej firmy. 
To coś więcej niż samo logo 
na gotowym upominku. 
Czas na #storytelling 
W końcu możesz opowiedzieć całą 
historię swojej marki. Przecież każda 
firma ma niezwykłe opowieści: 
o historii, o doświadczeniach lub 
sukcesach. Albo o wszystkim naraz.   

Opowiedz historię, którą 
każdy będzie chciał zjeść.

Nie ograniczaj się, mamy  
mnóstwo miejsca.

Czy mówiliśmy już,  
że ta opowieść może mieć  
dalszy ciąg? 



Dodaj do tego najlepszą  
belgijską czekoladę Barry Callebaut. 
Bez oleju palmowego  
i sztucznych dodatków. 
Najważniejsza jest jakość, o którą dba 
nasz Maestro Czekolady! Możemy to 
powiedzieć wprost: nasza czekolada 
jest po prostu doskonała. To są 
właśnie zdrowe kalorie.

Mamy do wyboru 4 smaki 
pysznej, naturalnej czekolady.

Każda tabliczka/czekoladka
jest produkowana ręcznie.

Do każdego smaku możesz 
dodać suszone owoce  
lub orzechy.



Personalizuj do granic możliwości. 
Wybierz kształt, smak i kolor. 
Dodaj historię, którą chcesz 
opowiedzieć. I gotowe! 
To najprostszy proces do stworzenia 
najlepszego gadżetu firmowego.  
Szybki sprint z naszym team’em 
projektowym. W nagrodę otrzymasz 
pyszną czekoladę w przepięknym 
opakowaniu.

Ty opowiadasz historię, 
a my ją dla Ciebie projektujemy.

To wszystko jest już wliczone 
w cenę!

Pracujemy na otrzymanych  
od Ciebie materiałach  
i identyfikacji firmy. 



Opowiedz historię za pomocą: 

z wypukłym rysunkiem 
na czekoladzie,  

zapakowanej w kartonik

Tabliczki czekolady Bombonierki 

z wypukłymi rysunkami
na czekoladzie, 

zapakowanymi w pudełko

z wypukłymi rysunkami
na czekoladzie, 

zapakowanymi w pudełko

z 16 czekoladkamiz 8 czekoladkami



1. Twoja opowieść z tabliczką czekolady 
zapakowaną w kartonik.  

To dokładnie przeprojektowana klasyczna tabliczka 
czekolady. Przyjemny w dotyku kartonik, który można  
w całości rozłożyć. A w środku 100 g najlepszej
belgijskiej czekolady. 

zadruk dwustronny, czterokolorowy,
powierzchnia: 10,5 x 15,5 cm oraz skrzydełka

papier: karton offset 300 g/m2,
opakowanie bezklejowe

do wyboru jeden z 4 smaków czekolady: 
biała, mleczna, karmelowa lub gorzka

możliwe dodatki: suszone owoce
lub orzechy

10,5 cm

tutaj będzie grafika,  
którą dla Ciebie zaprojektujemy

15,5 cm waga: 100 g

  Nowość!  



wypukły rysunek
na tabliczce

czekolady



24,5 cm

14,5 cm
waga: 104 g

2. Twoja opowieść z bombonierką 
i 8 czekoladkami w pudełku.

Słodki przewodnik w wersji z 8 potężnymi czekoladkami. 
Każda z nich ma swój wypukły piktogram oraz fragment 
Twojej opowieści. W całość łączy je graficzna wkładka. 
Tyle wiesz, ile zjesz! 

zadruk dwukolorowy: Pantone + K,
wkładka 13 x 23 cm + 1 pocztówka

papier: karton 280 g/m2,
opakowanie bezklejowe

do wyboru jeden z 4 smaków czekolady: 
biała, mleczna, karmelowa lub gorzka

możliwe dodatki: suszone owoce
lub orzechy

  Bestseller  

tutaj będzie 
grafika, którą 
dla Ciebie 
zaprojektujemy





24,5 cm

24,5 cm waga: 208 g

3. Twoja opowieść z bombonierką 
i 16 czekoladkami w pudełku. 

To 16 dużych czekoladek w 2 smakach. Do tego opisy 
pod każdą czekoladką, spora wkładka z opowieścią  
i przyjemne w dotyku, pięknie zaprojektowane pudełko. 
Klasa sama w sobie. 

zadruk dwukolorowy: Pantone + K,
wkładka 23 x 23 cm + 2 pocztówki

papier: karton 280 g/m2,
opakowanie bezklejowe

do wyboru jedez z 4 smaków czekolady: 
biała, mleczna, karmelowa lub gorzka

możliwe dodatki: suszone owoce
lub orzechy

  Klasyk  

tutaj będzie 
grafika, którą 
dla Ciebie 
zaprojektujemy





Wybierz swój smak najlepszej 
belgijskiej czekolady Barry Callebaut: 

czekolada biała

żurawina suszona borówka suszona orzech ziemny solony orzech laskowy

czekolada gorzkaczekolada mleczna czekolada karmelowa

czekolada gorzka
jest odpowiednia

dla wegan

czekoladę możesz
uzupełnić dodatkami



1. Wszystkie podane ceny są cenami netto za sztukę. Stawka VAT wynosi 23%. 
2. Dodatki do czekolady (suszone owoce lub orzechy) płatne dodatkowo: 1 zł / sztukę
3. Podana cena zawiera: projektowanie, produkcję i dostawę na terenie kraju. 
4. Płatność za każde zamówienie odbywa się w 2 ratach, na podstawie faktury VAT. 
5. Chcesz zamówić więcej niż 1 000 sztuk? Skontaktuj się z nami: tutaj@zjedzsobie.pl

Ile to kosztuje? 

200 sztuk

tabliczka czekolady
z wypukłym rysunkiem,
zapakowana w kartonik

bombonierka, 
z 8 czekoladkami,

zapakowanymi w pudełko

bombonierka, 
z 16 czekoladkami,

zapakowanymi w pudełko

19,50 zł / sztukę

15,50 zł / sztukę

12,50 zł / sztukę

39,50 zł / sztukę

34,50 zł / sztukę

28,50 zł / sztukę

54,50 zł / sztukę

44,50 zł / sztukę

39,50 zł / sztukę

201 – 500 sztuk

501 – 1000 sztuk



Wszystkim się zajmiemy.  
Od zamówienia po dostawę, od 4–7 tygodni*

projektowanie opakowań  
i form do czekolady

*w zależności od wybranego produktu

produkcja niezbędnych 
narzędzi

produkcja czekolady  
i kompletowanie

dostawa pod wskazany 
adres w kraju

Opowiedz nam swoją 
historię, a my przedstawimy 

ją za pomocą grafiki.

Wyprodukujemy nowe 
formy do czekolady i inne 

niezbędna narzędzia.

Z największą dbałością  
o jakość wyprodukujemy  

i skompletujemy zamówienie.

Zamówienie dostarczymy 
pod wskazany przez Ciebie 

adres w kraju.

Duże zamówienia możemy 
dostarczać w partiach  
po 100 – 200 sztuk.



Poznaj nasz zespół: 

Współtworzony od ponad 10 lat przez trójkę 
młodych śląskich architektów: Józka Madeja, 
Kasię Sąsiadek i Weronikę Kiersztejn. Nie chcieli 
ograniczać się tylko do architektury, dlatego 
na co dzień realizują się w projektach grafiki, 
wnętrz, produktu i instalacji artystycznych. Na 
instagramie radzą, jak prowadzić firmę i nie 
stracić duszy. Z całą pewnością są pierwszymi 
architektami na świecie, którzy projektują  
z czekolady.

musk kolektyw Maciek Szabelski / Cukiernia M. Szabelski

Mistrz czekolady! Współwłaściciel Cukierni M. 
Szabelski. Cukiernik z pasją, który doskonale 
zna bogactwo natury Mazur. Podobno wie, 
jak jeść dużo słodyczy i nie przytyć! Jeśli 
są targi czekolady, o których nigdy nie 
słyszeliście, to Maciek już na pewno tam 
był. Poszukuje i odkrywa, łączy i komponuje 
smaki. Najważniejsza dla niego jest jakość. Kto 
mógłby lepiej zadbać o Wasze podniedbienia?  



Swoje czekoladowe historie 
opowiedzieli nam: 



To co, 
Zjesz sobie? 

1. Wszystkie podane ceny są cenami netto, stawka VAT wynosi 23%.
2. Jedynym dystrybutorem produktów Zjedz sobie jest firma: musk Józef Madej,  

z siedzibą w Katowicach, przy ul. Dyrekcyjnej 10/4d, NIP: 625 226 15 59. 
3. Produkty Zjedz sobie... projektowane są w Katowicach, a produkowane na Mazurach. 
4. Termin przydatności do spożycia Zjedz sobie wynosi 12 miesięcy od dnia produkcji. 

kontakt:
tutaj@zjedzsobie.pl
tel. 690 616 210
www.zjedzsobie.pl

Zjedz sobie w social mediach:

https://www.facebook.com/zjedzsobie/
https://www.instagram.com/zjedzsobie/

