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Akcesoria i gadżety do regionalnych alkoholi 
 

 
 
Zachęcamy, do zakupu akcesoriów alkoholowych, tematycznie, 
powiązanych z oferowanymi regionalnymi trunkami. Wprowadzą one 

swoisty klimat, i uatrakcyjnią sprzedaż, ekspozycję lub ostateczną 
już degustację przez końcowego klienta.  
 
Polecamy: 
 
 opakowanie klatka, 

 kieliszki do wódki, 

 podgrzewacze, 
 zestaw dzbanuszek do podgrzewania alkoholu plus cztery czarki w kolorze ciemnym, 
 zestaw dzbanuszek do podgrzewania alkoholu plus cztery czarki w kolorze jasnym, 
 kapelusiki góralskie na szyjkę butelki, 
 opakowanie skrzynka drewniana na jedną butelkę, 
 mocowanie na dwa kieliszki do opakowania klatka, 

 T-shirty. 
 
 
Wizualizacje regionalnych gadżetów: 
 

   
Fot. Opakowanie klatka na podgrzewacz.  

 

   
Fot. Kieliszki z parzenicą. 
 

   
Fot. Zestaw dzbanuszek do podgrzewania alkoholu plus cztery czarki w kolorze ciemnym. 
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                  Fot. Zestaw dzbanuszek do podgrzewania alkoholu plus cztery czarki w kolorze jasnym. 

 

   
Fot. Kapelusiki góralskie na szyjkę butelki. 

 

Fot. opakowanie skrzynka drewniana na jedną butelkę, mocowanie na dwa kieliszki do opakowania klatka. 
 
Zakup akcesoriów do regionalnych alkoholi 
 
W celu zakupu akcesoriów do regionalnych alkoholi prosimy o przesłanie zapytania na nasz adres 

mailowy: marketing@zbojnickie.pl Po otrzymaniu przez nas wiadomości prześlemy do państwa 

szczegółowy cennik. Ceny gadżetów i akcesoriów do regionalnych alkoholi zależą od ilości ich 

zakupu. Akcesoria przesyłamy tradycyjną pocztą, kurierem lub można je odebrać bezpośrednio w 
siedzibie Zbójnickie Group w Żywcu przy ul. Sienkiewicza 40A. 

 

Dane do przelewu: 

ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 

34-300 ŻYWIEC 

Ul. Sienkiewicza 40A 

NIP: 553 – 230 – 63 – 40 

REGON: 240 745 145 

 
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 

Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 

 

Zapraszamy do zakupów już teraz!  
                                                                                                         Fot. T-shirty Kurwica. 
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