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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 SoBox są nie tylko
efektowne, ale i przyjazne naturze.

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



Realizacja od A do Z 

Oferujemy:

prezenty dla klientów

upominki dla pracowników

podarunki dla gości eventów

zestawy świąteczne

pudełka powitalne typu

"welcome on board"

niespodzianki okazjonalne

boxy dla influencerów

prezenty lojalnościowe

W SoBox zrealizujemy Twój
prezentowy projekt od A do Z, 
czyli od ustalenia szczegółów, 
aż do koordynacji dostawy. 



Personalizacja 

marka
kolorystyka
temat przewodni eventu
wartości firmy

nadruk
naklejki
zawieszki
grawer

Twoje prezenty mogą być
dokładnie takie, jakie sobie
wymarzysz. 
Projektując zestaw
uwzględnimy istotne aspekty,
takie jak: 

Dbamy o każdy szczegół, aby
efekt finalny był powalający.
Wszystkie elementy mogą być
personalizowane.

Opcje personalizacji:



Gotowe zestawy

Na sobox.pl oferujemy kolekcję gotowych zestawów
prezentowych. Starannie wybieramy produkty, wchodzące w skład
naszej kolekcji i jesteśmy z nich naprawdę dumne. Są to piękne
przedmioty użytkowe, naturalne i ekologiczne kosmetyki oraz
najwyższej jakości, rzemieślnicze produkty spożywcze.

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



Przykładowe realizacje



So Box 

SoBox to pracownia prezentowa
prowadzona przez siostry. 
 Od 2018 roku zamieniamy
prezentowe marzenia klientów 
w piękne zestawy upominkowe.
Mamy na koncie wiele udanych
realizacji dla firm i agencji
eventowych. 

Jeśli potrzebujesz prezentów -
napisz do nas lub zadzwoń. 
Zapraszamy do współpracy!

kontakt@sobox.pl ● +48 512 842 279


