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Witaj 

w świecie 

Specjalizujemy się w tworzeniu przemyślanych,
wyjątkowych boxów z prezentami dla firm. 

 
Bez względu na to, czy chcesz zamówić 30

eleganckich zestawów dla klientów, czy 3000
boxów dla pracowników w całej Polsce - możesz

na nas liczyć. 

oh my BOX! to magiczny, kolorowy, pachnący
świat, do którego serdecznie zapraszamy!



Od dziś upominki na święta, urodziny czy jubileusz w firmie przestają
być Twoim problemem. Zobacz, jak robimy to dla innych:



W dzisiejszym świecie ekologia odgrywa bardzo dużą
rolę. Zero waste, organic, recycling, bio to słowa które na

stałe zagościły zarówno w naszych słownikach.           

Ekologiczne zestawy to osobna, bardzo ważna część
naszej i z pewnością również Waszej działalności.

Tworzymy zestawy z produktami, które nie tylko są piękne,
stylowe, wysokiej jakości, ale i przyjazne naturze. 

Eko boxy



Okres przedświąteczny to dla wszystkich zwariowany
czas. W pierwszej kolejności szukamy czegoś

zjawiskowego dla najbliższych, dopiero później nerwowo
myślimy o upominkach dla klientów, czy pracowników.

Niestety, zazwyczaj te zakupy są mniej wyszukane            
 i finalnie wręczamy kolejną butelkę alkoholu, kosz

słodyczy lub betlejemską gwiazdę... A Boże Narodzenie to
przecież idealna okazja, by niebanalnym upominkiem
podziękować za cały rok i wyrazić nadzieję na dalszą,

owocną współpracę.

Szukanie produktów, zamawianie, pakowanie, wysyłkę
bierzemy na siebie, a Ty cieszysz się atmosferą

przedświąteczną i wolnym czasem. Brzmi dobrze? ;)

Zapach świąt 
w pudełku



Jak zaktywizować zespół podczas pracy zdalnej? Co
zrobić, żeby docenić pracowników, zachęcić ich do

powrotu do biura, zorganizować bezpieczną integrację?

oh my BOX! to nie tylko klasyczne prezenty. Tworzymy
kreatywne zestawy, które mogą być elementem eventu
online. Możliwości jest mnóstwo: zestawy artystyczne do

samodzielnego tworzenia kosmetyków, mini rzeźb czy
obrazów, pakiet akcesoriów i składników do wspólnych

warsztatów kulinarnych czy barmańskich online, a nawet
boxy, które pozwolą na zorganizowanie domowego...

kempingu z ogniskiem. Z nami to takie proste!

Zestawy
kreatywne/DIY



Projekty 
VIP/top secret

Współtworzymy projekty influencerskie 
z dostawą dedykowanych zestawów pod drzwi.

Projektujemy boxy kreatywne, które r̀obią najlepsze
pierwsze wrażenie.

Współpraca z klientami VIP lub projekty "top secret", jak
premiera nowego produktu, wymagają specjalnego
traktowania, dyskrecji i przygotowania. Realizujemy

takie przedsięwzięcia na terenie całego kraju.
  



Eko pudełko fasonowe 
w naturalnym kraftowym 

kolorze

Wymiary:
dopasowane do zawartości

Zamawiając OMBoxy, otrzymujesz w standardzie jedno z poniższych pudełek:

opakowania

Eleganckie czarne pudełko
 z tektury litej,  

powlekane folią mat 

Wymiary:
30/35 x 25 x 10 cm

Eleganckie białe pudełko
 z tektury litej,  

powlekane folią mat 

Wymiary:
30/35 x 25 x 10 cm

Eko drewniana skrzynka
 z wieczkiem

Wymiary:
30 x 30 x 11 cm

Eko drewniana skrzynka
 z wieczkiem

Wymiary:
30 x 20 x 13 cm



W cenie zamówienia proponujemy elementy personalizacji:

Zawieszki na produktach
kolorowe lub kraftowe

branding

Naklejki logo na
produktach

Banderola z logo na
pudełku

Wstążki z bilecikiem Dopasowane wypełnienie
pudełka  



Przy zamówieniach powyżej 100 sztuk proponujemy dodatkowe usługi:

Pudełka kraftowe 
w dowolnym kształcie
 i rozmiarze + nadruk

na zamówienie

Ekskluzywne pudełka 
w dowolnym kolorze 

i wymiarze, z nadrukiem

Wstążki z logo Produkty personalizowane
(nadruk, grawer i inne)

Uszlachetnienie i nadruki
na banderoli

To tylko kilka wybranych przykładów personalizacji. Zapraszamy do kontaktu po więcej!



Jak zamawiać?

#1 PYTANIE

Napisz do nas na hello@ohmybox.pl. Będziemy
potrzebować praktycznych informacji, takich jak ilość

boxów, okazja, budżet, termin realizacji. Szczegóły
dotyczące estetyki i brandingu marki mile widziane!

#3 OFERTA

W przeciągu 2 dni roboczych prześlemy Ci kilka
propozycji boxów ze zdjęciami wybranych produktów,

opakowań i brandingu. Naniesiemy na projekt
ewentualne uwagi, doprecyzujemy szczegóły i ... gotowe!

#4 REALIZACJA

Pakujemy i dostarczamy przygotowane boxy pod
wskazany adres (lub adresy) w wyznaczonym terminie.  
Otrzymujesz od nas informację o dostarczeniu przesyłek,

podsumowanie projektu i GOTOWE!

#2 ODPOWIEDŹ

Niezwłocznie odpowiemy na Twoją wiadomość -
prześlemy informacje o warunkach współpracy oraz

terminie nadesłania oferty. Potwierdzimy również wszystkie
założenia projektu, aby przygotować boxy idealnie skrojone

dla Twojej firmy.

http://ohmybox.pl/


Miłość do designu towarzyszyła nam od
zawsze. Całe zawodowe życie

spędziłyśmy pracując w agencjach
reklamowych oraz międzynarodowych
korporacjach. Razem mamy ponad 35

lat doświadczenia. Dzięki temu doskonale
znamy oczekiwania naszych Klientów.

Wiemy, jak działać i na co zwracać
uwagę, aby efekty były spektakularne. 

Zapraszamy do kontaktu!

Kasia 
Leszczyńska
kasia@ohmybox.pl

+48 793 005 900

Viola
Płomińska
viola@ohmybox.pl

+48 691 333 189

Krótko o nas

http://ohmybox.pl/
http://ohmybox.pl/


Zapraszamy do
kontaktu!

www.ohmybox.pl

http://www.ohmybox.pl/

