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Katalog prezentów dla firm 
i placówek dyplomatycznych





Oferta My Poland dla firm i placówek dyplomatycznych to propozycja dla tych z Państwa, którzy 
szukają prestiżowych, oryginalnych, wyróżniających się jakością prezentów dla swoich partnerów 
biznesowych i kadry kierowniczej. Proponujemy wyroby rękodzielnicze – zarówno tradycyjne, 
wykonane przez mistrzów rękodzieła, jak i nowoczesne, do których współtworzenia zaprosiliśmy 
zdolnych polskich projektantów i młodych twórców. Szczególnie polecamy nasze wyroby jako 
prezenty dla obcokrajowców – przybliżające polską kulturę i tradycje. Każdy produkt jest elegancko 
zapakowany; przy większych zamówieniach (od 100 szt.) możemy wykonać opakowanie w kolorach 
Państwa organizacji.

W naszej ofercie znajdą Państwo: 

‐ prezenty świąteczne – oferowane 
  w gotowych zestawach lub przygotowane 

specjalnie na Państwa indywidualne 
zamówienie;

‐ prezenty okolicznościowe – uniwersalne 
zestawy prezentujące tradycje wybranych 
regionów Polski i najpiękniejsze polskie 
produkty rękodzielnicze oraz prezenty 

  z naszej oferty na zamówienie;

‐ prezenty VIP – na szczególnie ważne 
  okazje ‐ wyjątkowe wykonania, wyroby 

kolekcjonerskie, prezenty personalizowane.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.





Zestawy bożonarodzeniowe

Zestawy nietłukących się bombek 
wykonanych metodą découpage 
przez artystów współczesnych.
Bombki ozdobione są motywami 
zainspirowanymi sztuką ludową. 
Proponujemy 2 gotowe zestawy.
Oferta ważna do wyczerpania 
zapasów. Istnieje możliwość 
zamówienia większej ilości 
zestawów (konieczne złożenie 
zamówienia z 3‐miesięcznym
wyprzedzeniem).

Zestawy wielkanocne

Proponujemy 2 gotowe zestawy pisanek 
wielkanocnych – tradycyjnych 
i nowoczesnych. Oferta ważna do 
wyczerpania zapasów. Istnieje możliwość 
zamówienia większej ilości zestawów 
(konieczne złożenie zamówienia 
z 3‐miesięcznym wyprzedzeniem).





Na zamówienie możemy wykonać zestawy 
bombek i pisanek w Państwa kolorach 
firmowych, z wybranym przez Państwa 
motywem z proponowanych przez nas 
wzorów. 

Po wcześniejszym potwierdzeniu z twórcą 
istnieje również możliwość wykonania 
bombek lub pisanek z motywem Państwa 
logo. 

Ze względu na czasochłonność wykonania 
produktów rękodzielniczych, prosimy 
o kontakt z odpowiednim wyprzedzeniem 
(przy zamówieniach powyżej 50 sztuk 
– minimum 3 miesiące wcześniej).





Na prezenty okolicznościowe – z okazji wizyty 
ważnego gościa, urodzin, imienin, rocznicy 
współpracy, podpisania kontraktu itp. 
polecamy gotowe zestawy najpiękniejszych 
produktów rękodzieła z różnych regionów 
Polski.

Perła Północy – serwetki (haft kaszubski), 
ceramika kaszubska, tabakiera
Perła Południa – serwetki – koronka 
bobowska i haft makowski, kroszonki, 
drewniany konik, fajka
Perła Wschodu – ceramika siwa, tkanina 
dwuosnowowa, wycinanka kurpiowska

Mogą Państwo również skomponować swój 
własny zestaw lub wybrać jeden z naszych 
gotowych produktów. Szczególnie polecamy:

‐ haft makowski i kaszubski (obrusy i zestawy ‐ 
obrus + serwetki)

‐ wycinankę łowicką i kurpiowską
‐ koronkę koniakowską i bobowską
‐ tkaninę dekoracyjną
‐ tabakiery
‐ fajki
‐ ceramikę siwą





W ofercie My Poland znajdą Państwo również 
prestiżowe produkty, które polecamy jako 
prezenty na szczególne okazje.  Są wśród nich 
wyroby kolekcjonerskie i wyjątkowe 
wykonania – przygotowane przez 
utytułowanych mistrzów rękodzieła, 
nagrodzone w konkursach.  Oferujemy 
także prezenty personalizowane, których 
wielkość, kształt, kolor, wzór możemy 
dopasować do Państwa potrzeb. 
Dodatkowo prezent możemy wyróżnić 
przez dodanie monogramu, imienia, daty, 
krótkiej dedykacji… 

Prosimy o kontakt minimum 3 miesiące 
wcześniej.





Współpraca z My Poland to gwarancja profesjonalnej obsługi:

‐ w naszym zespole są osoby z doświadczeniem biznesowym i znajomością protokołu 
dyplomatycznego;

‐ obsługujemy prestiżowych Klientów ‐ placówki dyplomatyczne i firmy, współpracowaliśmy m.in. 
z Ambasadą RP w Kanadzie, Ambasadą RP w Stanach Zjednoczonych, Ambasadą RP w Islandii, 
Ambasadą Austrii w Polsce, Ambasadą Irlandii w Polsce, ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy 
OECD oraz firmami Elemental Holding S.A. i Dachser Sp. z o.o.;

‐ każdy produkt jest elegancko zapakowany; przy większych zamówieniach (od 100 szt.) możemy 
wykonać opakowanie w kolorach Państwa organizacji;

‐ współpracujemy ze sprawdzonymi przewoźnikami, dzięki czemu możemy sprawnie i szybko 
dostarczyć nasze produkty niemal na cały świat;

‐ nasze produkty posiadają certyfikat oryginalności – współpracujemy wyłącznie z uznanymi 
twórcami, gwarantując jakość i terminowość wykonania zamówienia.





Zapraszamy do kontaktu e‐mailowego 
pod adresem: mypoland@mypoland.com.pl 
lub telefonicznego: +48 503 175 956. 
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania 
i przygotujemy ofertę dopasowaną 
do Państwa potrzeb.
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