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Krakowski Kredens to jedyna polska wieloasortymentowa marka spożywcza segmentu 
premium. Oferujemy produkty o wyjątkowych smakach, mających źródło w tradycyjnych              
i ściśle nadzorowanych technologiach produkcji.
Nasi pracownicy stale przemierzają tysiące kilometrów, wery�kują receptury, odbywają setki 
spotkań i prowadzą ciągłe degustacje, aby zaoferować Państwu wyjątkowe smaki, których 
inspiracją są tradycyjne przepisy, naturalne surowce, rzemieślnicze metody wytwarzania              
i najwyższe standardy w procesach pakowania i dystrybucji.
Dla podkreślenia poczucia wyjątkowości i wartości naszych produktów dużą troskę 
przywiązujemy do wyglądu opakowań, co doceniają nasi klienci na całym świecie. Nasze 
pudełka, puszki, karai i słoiki niejednokrotnie latami służą do przechowywania innych rzeczy, 
podtrzymując wspomnienia wyjątkowych smaków. 
Serdecznie zapraszam do podzielenia się ze swoimi pracownikami, kontrahentami, partnerami 
biznesowymi oraz przedstawicielami handlowymi radością jedzenia, ukrytą w naszej bogatej 
ofercie asortymentowej. 
Jestem przekonany, analizując portfolio klientów, iż wszyscy obdarowani będą autentycznie 
zadowoleni i docenią zestawy prezentowe, które im Państwo podarujecie. W imieniu 
Krakowskiego Kredensu zapewniam, że cały proces kompletacji i logistyki zostanie 
przeprowadzony profesjonalnie, adekwatnie do indywidualnych zamówień. 

Zapraszam do Towarzystwa Degustacji i Dobrego Smaku.

Szanowni Państwo!



OKAZJE 
PREZENTOWE
Zestawy prezentowe to skompletowane, 
wybrane produkty z bogatej oferty 
Krakowskiego Kredensu, spakowane 
w �rmowe opakowanie prezentowe. 



Zestawy prezentowe wzmacniają reputację obdarowującego i poczucie docenienia                    
u obdarowanego, stanowiąc doskonały środek eleganckiego podkreślenia łączącej relacji 
względem:

ź Pracowników, którzy otrzymując od pracodawcy towary premium marki Krakowski 
Kredens z pewnością będą mieć poczucie wyrażonego szacunku. Zestawy prezentowe dla 
pracowników lub byłych pracowników to dodatkowo atrakcyjna opcja wykorzystania 
środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

ź Przedstawicieli handlowych, stanowiąc doskonałą formę docenienia reprezentantów                 
w terenie, dając także możliwość uznania ich zaangażowania w działania na rzecz �rmy.

ź Klientów, stanowiąc dodatkowy bonus związany z realizacją zakupów, co pozwoli              
im spojrzeć na współpracę z �rmą także przez pryzmat miłych doznań smakowych

ź Partnerów biznesowych, będąc wyrazem szacunku i podkreśleniem znaczenia 
wzajemnych kontaktów i prowadzonych transakcji lub przedsięwzięć.
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Zestawy prezentowe stanowią doskonałe wzmocnienie okolicznościowych wydarzeń, jak: 

ź Imprezy promocyjne (targi, wyprzedaże, prezentacje nowych produktów, oddania              
do użytkowania obiektów budowlanych, itp.)

ź Imprezy integracyjne (szkolenia pracownicze, festyny, zjazdy rocznicowe, spotkania                
i konferencje branżowe itp.)

ź Okazje świąteczne (święta tradycyjne jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, święta 
korporacyjne, jak rocznice, otwarcia, jubileusze itp. oraz święta pracownicze, jak Dzień 
Górnika, Hutnika, Stoczniowca, Nauczyciela, Samorządowca i in.)



Zestawy prezentowe mogą także doskonale uzupełnić ofertę własną            
lub wzmocnić sprzedaż, stanowiąc gratis lub poszerzenie własnej oferty 
np. poprzez ekspozycję i dostępność w lobby, foyer, sklepach 
delikatesowych, miejscach publicznych itp.

Zestawy prezentowe Krakowskiego Kredensu to podarunek, który 
naturalnie budzi pozytywne nastawienie odbiorcy. Marka Krakow-
skiego Kredensu na pudełkach, wstążkach, zawieszkach, pojedyn-
czych produktach uchyla rąbka tajemnicy. Oto zapraszamy do skosz-
towania czegoś, co da nam przyjemność odczuwania pełni smaku              
i poczucie sentymentalnego nawiązania do smaków zapamiętanych  
z dzieciństwa, a także poczucie luksusu, którego przynajmniej 
momentami chcemy zakosztować, który stanowi formę nagrody                  
i uznania dla naszej ciężkiej pracy, a także rekompensatę codzien-
nych wyrzeczeń.

Zestawy prezentowe mogą być zarówno symbolicznym wyrazem relacji, 
jak choćby poprzez pojedyncze produkty w opakowaniach prezento-
wych, ale mogą stanowić o wyjątkowej bliskości aury luksusu, jaką za-
pewnia marka Krakowski Kredens. Dodatkowo zestawy prezentowe 
mogą być adresowane do konkretnych osób tzn. jeden zestaw tra�a              
do konkretnej osoby. Personalizacja może obejmować zarówno sposób 
pakowania, jak i oznaczenia, a także zawartość zestawu. Standardowo 
dostarczamy wiele takich samych zestawów w zbiorczym opakowaniu,  
a dystrybucję wewnętrzną prowadzi zamawiający. 
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RODZAJE 
ZESTAWÓW 

PREZENTOWYCH
klasyczne / eleganckie / wykwintne
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Zestawy prezentowe najłatwiej wybrać, korzystając z katalogu zestawów prezentowych, 
który jest w aktualnej ofercie. Katalog można zamówić w formie elektronicznej lub obejrzeć 
na stronie krakowskikredens.pl 

Katalog zestawów prezentowych obejmuje łącznie kilkadziesiąt propozycji, podzielonych           
na trzy grupy. Systematyka grup zestawów prezentowych jest następująca:  

ź zestawy klasyczne
ź zestawy eleganckie
ź zestawy wykwintne 

Każda z grup zawiera kilka lub kilkanaście propozycji zestawów prezentowych, jednak mogą 
być one dowolnie mody�kowane, w szczególności uzupełniane o nowości, które na bieżąco 
poszerzają naszą ofertę. Dodatkowo wydawane są okolicznościowe suplementy katalogowe, 
uwzględniające okresowe okazje np. Boże Narodzenie. 
Zestawy katalogowe posiadają własne oznaczenia identy�kujące. W gotowym zestawie 
możemy dokonać zmian np. dodając jakiś produkt, wymieniając na inny itp. Zmody�ko-
wane zestawy katalogowe posiadają podstawowe oznaczenie katalogowe wraz z dopiskiem 
„zm”. Mody�kacja może oddziaływać na cenę zestawu katalogowego.

ZESTAWY PREZENTOWE
STANDARDOWE WG AKTUALNEGO KATALOGU



ZESTAWY PREZENTOWE
WG KOMPOZYCJI INDYWIDUALNEJ

Jak skomponować zestaw indywidualny?
Najprościej zainspirować się jakimś elementem z zestawów katalogowych. Może to być 
rodzaj opakowania np. kosz wiklinowy. Często zamawiający określają także kwotę 
przewidzianą na jeden zestaw (budżet) lub wskazują, iż chcą, aby w skład zestawu wchodziły 
tylko słodycze albo aby w zestawie był wybór alkoholi (wskazówki produktowe). Możemy 
przygotować ofertę wariantową, przygotować pojedyncze zestawy a kalkulację oraz zdjęcia 
gotowych zestawów prześlemy celem podjęcia decyzji i złożenia zamówienia najpełniej 
odpowiadającego oczekiwaniom. Doradzając Państwu bierzemy pod uwagę także             
warunki dostawy, które mogą istotnie oddziaływać na sposób pakowania lub zawartość 
zestawu prezentowego.   
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Indywidualizując zestaw prezentowy proszę zwróć uwagę na: 
ź rodzaj pakowania (torebka, pudełko, puszka, kosz, podstawka i in.) 
ź budżet
ź istotne wskazówki, jak np. czy zestaw ma zawierać produkty standardowe, uzupełnienie                

o szlachetny alkohol, produkty z aktualnych nowości
ź preferencje odbiorcy np. zestaw tylko ze słodyczami, zestaw bez opakowań szklanych, zestaw 

dla dzieci  
ź oczekiwanie co do personalizacji zestawu prezentowego (umieszczenie logo na opakowaniu, 

specjalne wkładki okolicznościowe itp.)
ź sposób dostarczenia np. czy zestawy będą kilkakrotnie przeładowywane czy tra�ają 

bezpośrednio w miejsce ich wręczenia/przekazania





ZAMAWIANIE 
ROZLICZENIA

W każdym sklepie �rmowym 
Krakowskiego Kredensu  (lista 

sklepów na krakowskikredens.pl) 
otrzymacie Państwo kompletną 

informację o możliwości 
zamówień indywidualnych, 

a także zamówień niewielkich 
ilości w relacjach biznesowych 

(na małe potrzeby �rm, instytucji 
czy innych organizacji). Sklepy 

�rmowe obsługują jednorazowe 
zamówienia do 20 sztuk lub 

o łącznej wartości ok. 5 tys. zł. 
Pozostałe zamówienia 

realizowane są przez 
Centrum Logistyczne.  



Zgłaszając pod ten adres zainteresowanie zestawami prezentowymi uzyskacie Państwo 
bezpośredni kontakt do handlowca, który przeprowadzi Państwa przez cały proces 
zamawiania, kompletowania aż do dostawy. 

Po ustaleniu kształtu oferty zostanie ona skalkulowana i przedstawiona w sposób formalny,                
z doprecyzowaniem rodzaju produktów, opakowania prezentowego, zakresu zamówionych 
usług dodatkowych (np. personalizacja, opakowanie dodatkowe, adresy wysyłkowe itp.).            
W przypadku dużych zamówień, które obejmują wielokrotność zestawów lub znaczącą 
wartość jednorazową istnieje możliwość skorzystania z indywidualnie uzgodnionych 
warunków realizacji w zakresie usług transportowych, ceny i warunków płatności. 

Wiążące ustalenia w zakresie realizacji zamówienia są potwierdzane korespondencją 
elektroniczną lub przez wymianę pism. Co do zasady rozliczenia związane z zamawianiem 
zestawów prezentowych są realizowane na podstawie opłaconych faktur pro forma, 
wystawianych po uzgodnieniu zakresu oferty i zaakceptowaniu jej przez zamawiającego. 

 

prezenty@krakowskikredens.pl
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Nasi handlowcy są do Państwa dyspozycji.

Dla jakichkolwiek zapytań w sprawie zestawów 
prezentowych dedykowany jest specjalny adres:

mailto:prezenty@krakowskikredens.pl
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wybór zestawu 
(z katalogu lub indywidualnego)

uzgodnienie kompletacji końcowej 
(zestawy prezentowe plus 

pakiet usług dodatkowych)

oferta 
(warunki realizacji)

zatwierdzenie 
przez zamawiającego

pro forma i płatność 

wysyłka/dostawa 

oczekiwanie co do personalizacji 
zestawu prezentowego

kompletacja i pakowanie 

KROK PO KROKU
JAK ZAMAWIAĆ?

+



ASORTYMENT
W zestawach prezentowych dostępna 
jest bardzo szeroka oferta produktowa 
z wielu kategorii spożywczych. Oferta 
Krakowskiego Kredensu przeznaczona 
do zestawów prezentowych obejmuje 
te produkty, które mogą być 
transportowane bez uszczerbku dla 
właściwości smakowych, odżywczych 
i w zgodzie z warunkami 
przechowywania. Z tych względów 
w zestawach prezentowych nie 
oferujemy niektórych produktów 
np. z grupy świeżych wędlin. 
Po takie towary serdecznie zapraszamy 
do ponad 40 placówek stacjonarnych 
w całej Polsce.   

Kompletując indywidualne zestawy 
prezentowe można wybrać rodzaje 
asortymentu (np. alkohole, słodycze) 
lub wprost wskazać konkretne 
produkty (np. Śliwowica z Kredensu, 
Krówki Krakowskie).



SŁODYCZE
Ta kategoria produktowa stanowi niekwestionowany bestseller 
kolejnych lat i sezonów. Nasi klienci uwielbiają słodkości z Krakow-
skiego Kredensu. Bogata oferta obejmuje czekolady, tru�e, bombo-
nierki, cukierki, landrynki, owoce w czekoladzie i mnóstwo innych 
produktów, uwodzących czekoladowym smakiem i aromatem. Poczuj 
delikatną słodycz i aksamitną teksturę naszych produktów czeko-
ladowych. Pośród słodyczy znajdziemy także wybór ciasteczek, ciast             
i pozycji deserowych, doskonale uzupełniających popołudniową kawę, 
herbatę, kieliszek nalewki czy lampkę wina z Krakowskiego Kredensu. 

KAWA I HERBATA
Oferujemy najwyższej jakości kawy ziarniste, mielone, rozpuszczalne, 
wytwarzane z najlepszych gatunków ziaren, specjalnie wyselek-
cjonowanych dla Krakowskiego Kredensu przez wyjątkowych 
specjalistów od kawy i baristów. Mieszanki, procesy palenia                          
i pakowania są przygotowywane tak, aby dostarczyć wielbicielom tego 
napoju bogactwo smaku oraz głębię aromatu. Wśród naszych kaw nie 
brakuje tych najznamienitszych 100% Arabica. Ofertę uzupełniają 
kawy z pierwszej polskiej palarni kawy, z tradycjami od 1882 roku, 
czyli kawy Pluton. Do zestawów prezentowych zawsze polecamy 
uniwersalne herbaty liściaste komponowane z najwyższej jakości liści 
herbaty pochodzącej z Cejlonu, z uznanej plantacji Bogawantalawa. 
Herbaty te charakteryzują się pełnym, wyrazistym smakiem                        
i czerwono-brązowym kolorem – stanowią pewnego rodzaju szampan 
wśród herbat. Ofertę uzupełniają herbaty ekspresowe, czarne, zielone, 
owocowe. 

NAPOJE I SYROPY
Soki z Krakowskiego Kredensu wyciskane są ze świeżych owoców                  
i warzyw, rosnących na terenach ekologicznych. Soki ekologiczne                
to doskonałe rozwiązanie jako uzupełnienie dziennego zapotrzebo-
wania na składniki odżywcze a przede wszystkim witaminy. Polecamy 
również soczyste zestawienia jabłka z warzywami, jak marchew czy 
burak. Syropy to wyjątkowe połączenie owoców i ziół, skomponowane 
przez najlepszych fachowców. Nie może ich zabraknąć w naszej co-
dziennej diecie. Wykorzystywane są jako dodatek do herbaty, piwa, 
lodów, deserów lub rozcieńczane wodą. W każdej ich kropli ukryte             
są smaki z letniego ogrodu. Syropy o nadzorowanym procesie pro-
dukcji, ze szklanych butelek, połączone z czystą wodą to najzdrowszy  
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pomysł na pragnienie.



PRZETWORY
Przetwory owocowe, przygotowywane są na bazie wyselekcjonowa-
nych owoców w oparciu o wyjątkowe receptury i doskonałe proporcje. 
Prawdziwe smaki lata zamknięte w estetycznych opakowaniach 
znajdują uznanie u najbardziej wymagających smakoszy. Wśród 
bogatej oferty znajdują się również oryginalne połączenia owoców                
i alkoholu czy kon�tura z płatków róży. W naszych przetworach 
owocowych jest dużo więcej prawdziwych owoców niż gdziekolwiek 
indziej. Nie trzeba nawet czytać etykiety, wystarczy skosztować
                     
Przetwory warzywne są produkowane z wysokiej jakości warzyw, 
które w połączeniu z przyprawami w tradycyjnie wypracowanych 
proporcjach, przy zastosowaniu czystej wody, gwarantują doskonałe 
walory smakowe. Tak popularne ogórki, chrzan, ćwikła czy kapusty  
są nieodłącznym uzupełnieniem polskich potraw w daniach głów-
nych, a coraz częściej przystawkach i zakąskach. 
Grzyby w słoikach Krakowskiego Kredensu są zbierane w polskich 
lasach i kwali�kowane do najwyższej klasy handlowej. W połączeniu 
z delikatną zalewą octową wzmacniającą ich aromat, doskonale 
komponują się z wędlinami, pasztetami, mięsami na zimno czy trady-
cyjnym tatarem. Cenione są za piękny wygląd, znakomity zapach               
i niepowtarzalny smak.

MUSZTARDY
Stanowią wspaniałe uzupełnienie dań mięsnych i wędlin, zwłaszcza 
parówek, są wyjątkowym komponentem marynat i sekretnym 
dodatkiem zrazów. Ich głównym składnikiem, obok octu, cukru i soli, 
są ziarna gorczycy. Aksamitna konsystencja i wyjątkowość smaku 
ukryta jest jednak w doskonałych proporcjach i znakomicie dobranych 
surowcach. 

MAKARONY
Makarony są po prostu wyborne, przygotowywane z wbijanych                
do ciasta ręcznie, świeżych jaj, co stanowi wyraz ich wysokiej jakości                   
i doskonałego smaku. Makarony mają lekko złotawy kolor oraz 
odpowiedni kształt nawet po dłuższym gotowaniu. Krakowski 
Kredens oferuje makarony w najbardziej popularnych rodzajach: 
łazanki, nitki, wstążki oraz wstążki szerokie. Makarony są w ofercie 
każdego sklepu spożywczego, ale warto poczuć różnicę w niedzielnym 
rosole, tradycyjnych łazankach, kluskach z makiem czy podczas 
domowego wieczoru z włoską kuchnią, gdzie makaron stanowi treść 
smakowitej pasty.  
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i poczuć różnicę. 



ALKOHOLE
W pełnej ofercie są dostępne wina, wódki, nalewki, a także miody 
pitne. Szczególnie polecamy wódki jednorodne (aż cztery rodzaje)                
w butelkach o wyjątkowym kształcie, dostępnym tylko pod marką 
Krakowskiego Kredensu, a także w oryginalnym opakowaniu, dobrze 
znaną wódkę Stary Kraków. Na wykwintne okazje nie można 
zapomnieć o Śliwowicy z Kredensu w pięknej karafce. Selekcję 
wybornych win z całego świata, dostępnych w szerokim przedziale 
cenowym, prowadzą sommelierzy Marka Kondrata (Kondrat Wina 
Wybrane). Oczywiście największą popularnością cieszą się tradycyjne 
nalewki, oferowane w wielu smakach, wytwarzane w oparciu                      
o prawdziwe polskie tradycje trunków owocowych na bazie spirytusu           
i cukru. Swoją wyjątkowość zawdzięczają starannej selekcji owoców, 
ziół i dodatków. Ze względu na szerokie walory smakowe, od słodkich                       
po wytrawne, bardzo chętnie są konsumowane zarówno przez panie, 
jak i panów, niezależnie od wieku. Dobre alkohole podkreślają 
wyjątkowość każdego spotkania i są uniwersalnym uzupełnieniem 
jedzenia.  

MIODY
Miody od zamierzchłych czasów uważane są za źródło zdrowia. 
Stanowią wyjątkowe uzupełnienie śniadań, herbat, deserów, dosko-
nale nadają się do domowego wyrobu ciast, pierników, przyrządzania 
wykwintnych marynat mięsnych i sosów sałatkowych. W Krakowskim 
Kredensie miody zawsze stanowiły istotny element asortymentu,             
stąd również wybór miodów, począwszy od kwiatowych czteropaków 
aż po pojedyncze miody gryczane, spadziowe, z dodatkami syropów 
czy orzechów powoduje, iż żaden smakosz miodu się nie zawiedzie. 
Nasze miody wytwarzane są przez ludzi, dla których bartnictwo jest 
pasją. 

OPAKOWANIA
W zestawach prezentowych opakowanie to jeden z kluczowych 
elementów - zwraca uwagę i zaprasza do smakowitego wnętrza. Nasza 
ciągle wzbogacana oferta opakowań obejmuje torebki prezentowe, 
pudełka o różnych kształtach i wymiarach, małe i duże skrzynki 
drewniane, metalowe puszki, a także pojemne kosze wiklinowe. 
Większość �rmowych opakowań zestawów prezentowych dodatkowo 
zdobią wstążki w dostojnych kolorach, z logo Krakowskiego Kredensu. 
Opakowania do zestawów prezentowych nie są sprzedawane 
oddzielnie, co jeszcze mocniej podkreśla wyjątkowość posiadania. 
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PAKOWANIE
WYSYŁKA
TRANSPORT



Po określeniu ilości i dokonaniu wyboru przez zamawiającego 
produktów i rodzaju opakowania prezentowego w przypadku 
kompletacji indywidualnej lub też po wskazaniu katalogowego 
rodzaju zestawu prezentowego (z aktualnej oferty standaryzowa-
nych zestawów prezentowych) rozpoczyna się właściwy proces 
przygotowania. Na podstawie złożonego zamówienia następuje 
 

Cały proces pakowania realizowany jest przez wykwali�kowanych                  
i doświadczonych pracowników w naszym Centrum Logistycznym,                
z zachowaniem nadzoru w zakresie ilościowym, prawidłowości kom-
pletacji i dat przydatności do spożycia. Nadzór prowadzi handlowiec 
prowadzący konkretne zamówienie, z którym pozostajecie Państwo               
w kontakcie od momentu ustalenia warunków zamówienia, poprzez 
kompletację, pakowanie, ustalenia warunków logistycznych, aż po do-
stawę oraz całość rozliczeń końcowych. Centrum Logistyczne wyko-
nuje obsługę w zakresie zestawów prezentowych przez całą dobę,                  
a możliwości wykonawcze umożliwiają realizację nawet 500 dużych 
zestawów/dobę. Spakowanie zestawu prezentowego oznacza takie 
przygotowanie, iż nadaje się on do bezpośredniego wręczenia.

Pakowanie zestawów prezentowych realizowane jest w przypadku 
małych ilości bezpośrednio w sklepie. Sklepy nie mają możliwości                  
i nie prowadzą żadnych działań związanych z dalszą wysyłką, czy 
pakowaniem innym niż opakowanie prezentowe. 

PAKOWANIE | WYSYŁKA | TRANSPORT   |

spakowanie zestawów prezentowych i przygotowanie do wysyłki.
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produkty 
(wybrane pozycje asortymentowe 

Krakowskiego Kredensu) 

opakowanie prezentowe 
(zestaw prezentowy 

gotowy do wręczenia)

pakowanie dodatkowe 
(np. do dalszej wysyłki, 
operacji logistycznej) 

opakowanie transportowe 
(do zrealizowania dostawy) 

przygotowanie do transportu 
(etykiety, paletowanie itp.)

dostawa 
(odbiór klienta, dostawa transportem 

Krakowskiego Kredensu, dostawa spedycją)

+

W zależności od odrębnych wytycznych zamawiającego zestawy prezentowe są przygoto-
wywane do transportu. Przykładowo może to obejmować spaletowanie zestawów prezen-
towych tak, aby mogły one zostać dostarczone do klienta. Inną formą jest pakowanie do opa-
kowań zbiorczych wg wskazań klienta (np. po kilka sztuk), a następnie wysyłka. Wśród 
dodatkowych usług jest także indywidualizacja pakowania i dostawa do zamawiającego             
lub wysyłka pod różne adresy. 
Zestawy oferowane w sprzedaży detalicznej nie są przygotowywane do wysyłki. Finalne 
spakowanie obejmuje skompletowanie produktów oraz opakowanie prezentowe                       
(np. pudełko Krakowskiego Kredensu). Pakowanie zestawów prezentowych w odrębne 
opakowania dodatkowe lub realizacja specy�cznych wymagań logistycznych wymaga 
odrębnego uzgodnienia w zakresie warunków wykonania takiego zamówienia. 



KORZYŚCI
Dlaczego warto skorzystać z oferty 
zakupu zestawów prezentowych             
z Krakowskiego Kredensu? 

To najlepiej wiedzą Ci, którzy już 
mieli okazję nacieszyć się pięknymi 
opakowaniami z Krakowskiego 
Kredensu, zapraszającymi do świata 
prawdziwych smaków i aromatów. 
Nasze zestawy prezentowe                       
są gwarancją tego, że obdarowany 
będzie zadowolony, a to jeden                  
z najważniejszych czynników 
wyboru upominku dla ważnej               
dla nas osoby, co w połączeniu                  
z atrakcyjną polityką cenową                    
i wysokim standardem obsługi 
czyni zakup zestawów 
prezentowych w Krakowskim 
Kredensie wyjątkową okazją. 



KORZYŚCI   |

ZESTAWY PREZENTOWE
DLACZEGO WARTO ZAMÓWIĆ W KRAKOWSKIM KREDENSIE?

ź dbamy o szczegóły, wszystkie etapy powstawania naszych produktów, począwszy                     
od selekcji surowców, doboru receptur, technologii wytwarzania poprzez szczegóły 
pakowania i piękną stylistykę opakowań nadzorują kompetentni pracownicy Krakow-
skiego Kredensu

ź mamy wieloletnie doświadczenie w kompletowaniu zestawów prezentowych

ź z naszej oferty skorzystały tysiące podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych 
rządowych i samorządowych, odbiorcy w kraju i za granicą  

ź jesteśmy elastyczni w zakresie dostarczanych ilości, kompletacji oraz opakowań 

ź na każdym etapie dbamy o standardy produkcji i logistyki

ź jesteśmy doceniani przez organizacje konsumenckie, biznesowe i publiczne

ź nie tracisz czasu, korzystając ze sprawnej organizacji całego procesu sformułowania                  
i realizacji zamówienia, mając stały dostęp do dedykowanego handlowca 

ź jesteśmy przekonani, na podstawie informacji zwrotnych od klientów, iż każdy 
obdarowany będzie autentycznie zadowolony i będzie miło wspominać zestaw 
prezentowy z Krakowskiego Kredensu

ź ciągle uaktualniamy ofertę, poszerzając paletę doznań smakowych i wrażeń estetycznych 

ź stali partnerzy mogą uzyskać szczególne przywileje zakupowe

ź przy zwiększonych ilościach zamówieniowych oferujemy korzystne warunki w zakresie 
transakcji



KLIENCI
Odbiorcami Krakowskiego Kredensu 

są indywidualni klienci, drobne �rmy, 
małe zakłady i przedsiębiorstwa 

oraz międzynarodowe korporacje, 
handlowe, usługowe i produkcyjne 

i to ze wszystkich branż. 



Zamówienia dostarczane są wprost do siedziby zamawiającego albo pod adresy przekazane 
przez zamawiającego, niejednokrotnie poza granicami Polski, w tym do tak odległych krajów 
jak Australia, Chiny, Japonia, Stany Zjednoczone czy Wietnam. Dzięki dostępności naszych 
produktów w głównych portach lotniczych codziennie pasażerowie zabierają nasze małe                 
i większe produkty do swoich krajów, co pokazuje, iż także zagraniczni obywatele doceniają 
walory smakowe i estetyczne naszych produktów. Jest to niewątpliwa rekomendacja w aspek-

KLIENCI   |

Dołącz do zadowolonych Klientów!

cie prestiżu, jaki związany jest z zestawami prezentowymi Krakowskiego Kredensu.

ELEKTROBUDOWA



Ponad 10 lat doświadczenia we współpracy B2B 
z małymi �rmami i wielkimi korporacjami.  

|   DAJ SIĘ SKUSIĆ  

ZESTAWY PREZENTOWE KRAKOWSKIEGO KREDENSU TO:
ź gwarantowana radość odbiorcy

ź piękne opakowania i smakowita zawartość
ź atrakcyjne warunki współpracy

ź pełna obsługa doradcza i logistyczna
ź szeroki asortyment spożywczych towarów premium

 

prezenty@krakowskikredens.pl

mailto:prezenty@krakowskikredens.pl




Krakowski Kredens
Tradycja Galicyjska S.A.

ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków

prezenty@krakowskikredens.pl
www.krakowskikredens.pl 
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