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Nowa idea prezentów 

Jakość na pierwszym miejscu

Nowoczesne prezenty firmowe
Nasze prezenty przyjmują różne formy,  
jednak zawsze są oryginalne i piękne!
Podążamy za trendami, dlatego nasze
zestawy mają nowoczesny look 
i po prostu się podobają.

Kwestia jakości jest w So Box
pierwszoplanowa. Kluczowy jest dobór
produktów, nie mniej ważny troskliwy
proces pakowania i ozdabiania. 
Na koniec dokładamy wszelkich starań,
aby przesyłka była bezpieczna 
i zapowiadała piękną zawartość. 

Wygoda i oszczędność czasu

Ekologia
Ekologia to jedna z naszych głównych
wartości. Zestawy So Box są nie tylko
efektowne, ale i przyjazne naturze.

Ty przekazujesz nam swoje wytyczne, a
resztą zajmie się So Box! 
Nie musisz poświęcać czasu na
szukanie produktów, zamawianie,
pakowanie i wysyłkę – to wszystko
bierzemy na siebie!



Personalizacja 

So Box może być dokładnie
taki, jaki sobie wymarzysz. 
Poza stałą kolekcją boxów,
przygotowujemy prezenty na
specjalne okazje. Projektując
zestaw uwzględniamy wszelkie
istotne aspekty, takie jak
marka, kolorystyka i temat
przewodni eventu oraz
wartości firmy. Dbamy o każdy
szczegół, aby efekt finalny był
powalający.
Wszystkie elementy mogą być
personalizowane za pomocą
nadruku, naklejek, zawieszek
lub graweru.
W So Box tworzymy prezenty
od A do Z, czyli od ustalenia
szczegółowych oczekiwań
klienta, poprzez projektowanie,
czuwanie nad perfekcyjnym
spakowaniem i wykończeniem,
aż do koordynacji dostawy na
czas.



Na zamówienie
Tworzymy

prezenty dla klientów

upominki dla pracowników

podarunki dla gości eventów

Podarunki dla gości eventów

Utarło się już, że goście
konferencji, a także uczestnicy
szkoleń lub spotkań służbowych
otrzymują upominki. Warto
zadbać, aby forma i zawartość
prezentu była atrakcyjna dla
obdarowanych.

Prezenty dla kl ientów 
i pracowników

upominki świąteczne

podarunki przy okazji spotkań

biznesowych i jubileuszy

prezenty okazjonalne (ślub,

narodziny dziecka, urodziny)



Gotowe zestawy

Na sobox.pl oferujemy kolekcję
gotowych zestawów prezentowych.
Starannie wybraliśmy produkty,
wchodzące w skład naszej kolekcji 
i jesteśmy z nich naprawdę dumni.
Są to wyjątkowe i piękne przedmioty
użytkowe, naturalne i ekologiczne
kosmetyki oraz najwyższej jakości
produkty spożywcze, głównie
polskich marek.

Jeśli potrzebujesz niewielkiej ilości
prezentów "na już", skorzystaj z
naszej oferty gotowych zestawów.

prezenty biznesowe
prezenty z okazji narodzin dziecka
boxy ślubne

W kolekcji So Box są m.in.:



6 kroków do idealnego
prezentu firmowego

 Zapytanie ofertowe1.

Poprosimy o podanie informacji
takich jak:  okazja, data i miejsce,
budżet i liczba prezentów oraz
wstępna idea/pomysł na prezent
(kolorystyka, tematyka itp.)

2. Nasza oferta

Po analizie zapytania, prześlemy
spersonalizowaną ofertę.
Oferujemy również możliwość
konsultacji telefonicznej.

3. Szczegóły zamówienia

Jeśli nasza oferta odpowiada
Waszym potrzebom, poprosimy 
o wpłacenie zaliczki oraz podanie
szczegółowych informacji, które
pozwolą nam jak najlepiej
przygotować ostateczne zestawy.



5. Akceptacja projektu

Kiedy projekt będzie skończony,
poprosimy o dokonanie płatności.
Teraz przystępujemy do realizacji
zamówienia!

6. Pakowanie i dostawa

Troskliwie przygotujemy wszyskie
zestawy i spakujemy je do wysyłki
lub przygotujemy do wręczenia.
Realizujemy zarówno wysyłki
zbiorcze, jak i do pojedynczych
odbiorców.

4. Projektowanie zestawów

Na tym etapie uwzględniamy
wszystkie uwagi klienta dotyczące
opakowania, zawartości,
kolorystyki, brandingu, materiałów
drukowanych, etc. 
Efektem końcowym jest zestaw
idealny! 

6 kroków do idealnego
prezentu firmowego



So Box 

Nazywam się Maja Ochmańska 
i jestem właścicielką studia prezentów
So Box.  Zamieniam prezentowe
marzenia klientów w piękne zestawy
upominkowe. W pracy czerpię z
mojego doświadczenia  w dziedzinach
takich jak m.in. marketing,  obsługa
klienta oraz organizacja eventów. 
SoBox to oryginalne boxy prezentowe,
łączące w sobie moje przewodnie
wartości - piękno, ekologię i najwyższą
jakość.

kontakt@sobox.pl ● +48 512 842 279


