OFERTA
na 2022 rok*
Zajmujemy się profesjonalną aranżacją słodkich stołów na terenie
Kielc i okolic. Chętnie dostarczymy słodkości, odpowiednie
naczynia i dodatki. Stworzymy oprawę graficzną kącika według
koloru, stylu lub motywu przewodniego imprezy. Przykładamy
dużą wagę do aranżacji.
Co nas wyróżnia:
NAJLEPSZE SŁODKOŚCI - Dobierzemy słodkości według Twoich potrzeb.
Lubisz cake popsy? A może ciepłe lody? Razem wybierzemy najlepsze
słodycze.
DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY - Marzysz o weselu w stylu rustykalnym albo w
kolorze złotym? Dobierzemy naczynia, dodatki i oprawę graficzną kącika
słodkości do motywu przewodniego imprezy.
PROFESJONALNA OBSŁUGA - Do każdego Klienta podchodzimy
indywidualnie. Nie ma w naszej ofercie rzeczy, które chcesz mieć u siebie
na imprezie? Wystarczy powiedzieć, a my przygotujemy resztę. Lubimy
wyzwania!
Dojazd do miejsca na terenie Kielc – bezpłatnie. Chętnie wykonamy zlecenia
również na terenie innych miejscowości w województwie świętokrzyskim –
koszt to 1,5zł za 1km.
Wspólnie ustalamy szczegóły i podpisujemy umowę.
Zaliczka wynosi 50% ceny pakietu.

STRONA INTERNETOWA: www.kacikslodkosci.pl
TELEFON: +48 664 716 666
MAIL: kontakt@kacikslodkosci.pl
SOCIAL MEDIA: Facebook i Instagram: @KacikSlodkosciKielce

Zapraszamy do kontaktu!
*niniejsza oferta obowiązuje do 30 czerwca 2022 r (gwarancję ceny, jeśli umowa
zostanie podpisana w tym okresie).

Pakiet Mini
Pakiet zawiera 7 naczyń ze słodkościami.
Dedykowany jest na urodziny lub małe kameralne przyjęcia.
Około 100 sztuk słodkości.
Słodkości do wyboru:
deserki,
babeczki,
cake popsy,
cukierki,
ciastka,
krówki,
beziki,
draże mleczne,
ptasie mleczko,
wafelki,
ciepłe lody,
mini ptysie,
muffinki,
popcorn,
żelki,
donuts,
rafaello,
lizaki (w tym bezowe),
mini pączki,
rogaliki,
pierniki.

Koszt pakietu: 1 099 zł brutto.
Cena zawiera:
słodycze, wynajem naczyń, usługę aranżacji, transport na terenie Kielc

Pakiet Mini
Przykładowy zestaw - 7 naczyń:
deserki - 16/17 szt - podstawka
muffinki - 10 szt - patera
ciepłe lody - 49 szt - talerz
donuts - 12 szt - patera
cake popsy - 10 sztuk - podstawka
beziki - ok. 25 szt - kielich
mini ptysie - ok. 25 szt - kielich
~ 150 sztuk

Pakiet Standard
Pakiet zawiera 12 naczyń ze słodkościami.
Dedykowany na małe przyjęcia/małe wesela.
Około 200-250 sztuk słodkości.
Słodkości do wyboru:

deserki (max. 2 rodzaje),
babeczki,
cake popsy,
cukierki,
ciastka,
krówki,
bezy,
draże mleczne,
ptasie mleczko,
wafelki,
ciepłe lody,
mini ptysie,
muffinki,
popcorn,
żelki,
donuts,
rafaello,
lizaki (w tym bezowe),
mini pączki,
rogaliki,
pierniki,
mini tarty.

Koszt pakietu: 1 599 zł brutto.
Cena zawiera:
słodycze, wynajem naczyń, usługę aranżacji, transport na terenie Kielc

Pakiet Standard
Przykładowy zestaw - 12 naczyń:
deserki - 16/17 szt - podstawka
deserki - 16/17 szt - podstawka
muffinki - 10 szt - patera
ciepłe lody - 49 szt - podstawka
rafaello - ok. 45 szt - kielich
donuts - 12 szt - patera
cukierki - ok. 40 szt - kielich
ptasie mleczko - ok. 40 szt - mała patera
babeczki - 9/10 szt - podstawka
cake popsy - 10 sztuk - podstawka z przegrodami
beziki - ok. 25 szt - kielich
mini tarty - 7 szt - patera
~ 265 sztuk

Pakiet Full
Pakiet zawiera 16 naczyń ze słodkościami.
Dedykowany na wesela.
Około 300-350 sztuk słodkości.
Słodkości do wyboru:

deserki (max. 3 rodzaje),
babeczki,
cake popsy,
cukierki,
ciastka,
krówki,
bezy,
draże mleczne,
ptasie mleczko,
wafelki,
ciepłe lody,
mini ptysie,
muffinki,
popcorn,
żelki,
donuts,
rafaello lub ferrero rocher,
lizaki (w tym bezowe),
mini pączki,
rogaliki,
pierniki,
mini tarty,

praliny,
rurki z kremem,
ciasteczka maślane z inicjałami,
rożki z owocami,
mini pavlova,
makaroniki.

Koszt pakietu: 1 899 zł brutto.
Cena zawiera:
słodycze, wynajem naczyń, usługę aranżacji, transport na terenie Kielc

Pakiet Full
Przykładowy zestaw - 16 naczyń:
deserki - 16/17 szt - podstawka
deserki - 16/17 szt - podstawka
deserki - 16/17 szt - podstawka
muffinki - 10 szt - patera
ciepłe lody - 49 szt - podstawka
rafaello - ok. 45 szt - kielich
donuts - 12 szt - patera
cukierki - ok. 40szt - kielich
ptasie mleczko - ok. 40 szt - mała patera
babeczki - 9/10 szt - podstawka
cake popsy - 10 sztuk - podstawka z przegrodami
beziki - ok. 25 szt - kielich
rożki z owocami - 8 szt - podstawka
mini pavlova - 8 szt - patera
mini ptysie - ok. 25 szt - kielich mały
mini tarty - 7 szt - patera
~ 335 sztuk

Pakiet Premium
Pakiet zawiera 20 naczyń ze słodkościami.
Dedykowany na wesela.
Około 350-400 sztuk słodkości.
Słodkości do wyboru:

deserki (max. 3 rodzaje),
babeczki,
cake popsy,
cukierki,
ciastka,
krówki,
bezy,
draże mleczne,
ptasie mleczko,
wafelki,
ciepłe lody,
mini ptysie,
muffinki,
popcorn,
żelki,
donuts,
rafaello,
lizaki (w tym bezowe),
mini pączki,
rogaliki,
pierniki,
mini tarty,

praliny,
rurki z kremem,
ciasteczka maślane z inicjałami,
rożki z owocami,
mini pavlova,
makaroniki,
ferrero rocher,
mini serniczki,
eklerki,
cake sicles.

Koszt pakietu: 2 099 zł brutto.
Cena zawiera:
słodycze, wynajem naczyń, usługę aranżacji, transport na terenie Kielc

Pakiet Premium
Przykładowy zestaw - 20 naczyń:
deserki - 16/17 szt - podstawka
deserki - 16/17 szt - podstawka
deserki - 16/17 szt - podstawka
muffinki - 10 szt - patera
ciepłe lody - 49 szt - podstawka
rafaello - ok. 45 szt - kielich
donuts - 12 szt - patera
cukierki - ok. 40 szt - kielich
ptasie mleczko - ok. 40 szt - mała patera
babeczki - 9/10 szt - podstawka
babeczki - 9/10 szt - podstawka
cake popsy - 10 szt - podstawka z przegrodami
beziki - ok. 25 szt - kielich
rożki z owocami - 8 szt - podstawka
mini pavlova - 8szt - patera
mini ptysie - ok. 25 szt - kielich mały
makaroniki - ok. 25 szt - kielich mały
mini tarty - 7 szt - patera
rogaliki - ok. 30 szt - podstawka
ciasteczka maślane - 11 szt - podstawka
~ 420 sztuk

Dodatkowe opcje
możliwość wypożyczenia naczyń (takich jak
patery, talerzyki, słoiczki) oraz dodatków (takich
jak podstawki, skrzyneczki, świeczniki).
Koszt usługi: 300 zł brutto za wynajem
naczyń na weekend (niezależnie od ilości).
możliwość zamówienia tablicy z donutsami białej (na 32 pączki)
Koszt usługi: 350 zł brutto.

możliwość zamówienia tablicy z donutsami brązowej w stylu rustykalnym (na 40 pączki)
Koszt usługi: 400 zł brutto.

