
SPECJALNA ŚWIĄTECZNA OFERTA 
PRODUKTÓW NIOSĄCYCH DOBRO.



BO WCIĄŻ SĄ DZIECI,
KTÓRE POTRZEBUJĄ DOMU,
CHOĆ MAJĄ RODZICÓW...

Dom Aniołów Stróżów, który przez cały rok promuje ideę społecznej odpo-
wiedzialności biznesu, także w okresie świąteczno-noworocznym oferuje 
wyjątkowe i unikatowe produkty.

W tym roku przygotowaliśmy specjalną świąteczną ofertę produktów 
Niosących Dobro. Jeśli chcielibyście Państwo obdarować swoich pracow-
ników czy partnerów prezentami, serdecznie zapraszamy do skorzystania 
z naszej oferty. 

Każda przedstawiona w niniejszej ofercie rzecz jest pięknie opakowana 
i może być spersonalizowana, z przyjemnością dodamy etykietkę z logiem 
Państwa firmy i informacją, że produkt wspiera potrzebujące dzieci. 

Całkowity dochód ze sprzedaży produktów zostanie przeznaczony na 
pomoc dzieciom wychowującym się w rodzinach zmagających się z wy-
kluczeniem społecznym na terenie Śląska i Zagłębia. W ten magiczny 
świąteczny czas wspólnie możemy Uskrzydlać dzieci! 

Serdecznie zapraszamy do wsparcia tej szczytnej inicjatywy!



TWOJE LOGO

PIERNIK ANIOŁ
8 cm  - cena za sztukę 9 zł netto 
(pakowany w woreczek celofanowy) 

12 cm - cena za sztukę 15 złotych netto 
(pakowany w woreczek celofanowy lub w pudełko z okienkiem + 5 zł netto)

PIERNIKIniosące dobro



TWOJE LOGOPIERNIKIniosące dobro

PIERNIKI MIX KSZTAŁTÓW 
8 cm  - cena za sztukę 8 zł netto 
(pakowany w woreczek celofanowy) 

W zeszłym roku wyglądało to tak



KOLOROWE PIERNICZKI
ok.10/11 cm  - cena za sztukę 26 zł netto 
(pakowany w woreczek celofanowy lub kartonowe pudełko z okienkiem (+5zł) 





TWOJE LOGOMAKARONOWEAnioły

MAKRAMOWY ANIOŁEK 
LUB MIKOŁAJ HANDMADE

ok. 10 cm  - cena za sztukę 35 zł netto 
(pakowany w pudełko z okienkiem)





TWOJE LOGOMAKARONOWEAnioły

DUŻY MAKRAMOWY 
ANIOŁEK HANDMADE

ok. 27 cm  - cena za sztukę 120 zł netto 
(pakowany w pudełko z okienkiem)





TWOJE LOGOANIELSKACeramika

KUBEK Z MOTYWEM 
SERCA PORCELANOWY 

pojemność 360 ml - cena za sztukę 40 zł netto 
(pakowany w pudełko)



TWOJE LOGOANIELSKACeramika

Filizanka

FILIŻANKA Z MOTYWEM 
SERCA PORCELANOWA 

pojemność 200 ml - cena za sztukę 40 zł netto 
(pakowana w pudełko ) 
 



TWOJE LOGOANIELSKAPoszetka

POSZETKA WEDŁUG 
PROJEKTU JANA KALEWJTA

rozmiar 33 cm - cena za sztukę 119 zł netto 
(pakowana w pudełko ) 

Wyjątkowa poszetka stworzona w Manufakturze Poszetka.com. 
Produkt został wykonany z naturalnego jedwabiu o splocie 
diagonalnymz naciskiem na precyzję ręcznego obszycia zwa-
nego ściegiemroyal. Wzór zaprojektowany specjalnie dla 
Domu AniołówStróżów przez wybitnego polskiego ilustratora 
Jana Kallwejta.



TWOJE LOGOANIELSKAPoszetka



TWOJE LOGOANIELSKAApaszka

APASZKA „ANIELE, PÓJDĘ 
ZA TOBĄ”

rozmiar 45 cm - cena za sztukę 249 zł netto 
(pakowana w pudełko ) 

Wyjątkowa apaszka stworzona w Manufakturze Poszetka.com. 
Cały dochód ze sprzedaży trafi na wsparcie podopiecznych Domu 
Aniołów Stróżów. Produkt przedstawia motyw z obrazu Jacka 
Malczewskiego „Aniele, pójdę za Tobą”. Inspiracją do stworzenia 
tego oraz kilku innych dzieł przedstawiających spotkanie w swoj-
skim krajobrazie dziecka wiejskiego z Aniołem - Aniołem Stróżem 
stał się dla Malczewskiego wiersz Teofila Lenartowicza zatytuło-
wany „Za Aniołem”. 

Oferowany produkt jest częścią kolekcji „Arcydzieła mistrzów”, 
która realizowana jest ze zbiorów Muzeum Narodowego w War-
szawie. Apaszka została wykonana z czystego jedwabiu pocho-
dzącego z legendarnego rejonu Como we Włoszech. Obszyta 
ręcznie w manufakturze Poszetka.com metodą „royal”. 




