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Солодкі новорічні
подарунки і набори оптом!
Найкращий вибір солодких подарунків та корпоративних наборів на Новий Рік. Онлайн-конструктор.
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Солодкі новорічні подарунки та набори оптом 2022-2023

Новорічні солодкі подарунки оптом

Новорічний подарунок №10 800г
Вес: 800г
От 20шт цена: 276.7
дивитись вміст

Новорічний набір №19 600г
Вес: 600г
От 20шт цена: 186.5грн
дивитись вміст

Новорічний подарунок №90/1 800г
Вес: 800г
Від 20шт. ціна: 317грн
дивитись вміст

Новорічний подарунок №13 700г
Вес: 700г
От 20шт цена: 230.5грн
дивитись вміст
Дивитись все

Новорічні коробки для подарунків оптом

Новорічна коробка «Олені» зелена, 1000г

Від 50шт. ціна: 34грн
дивитись

Новорічна коробка «Сніговик», 600г
Від 50шт. ціна: 24.8грн
дивитись

Новорічна коробка «Різдвяний камін» 1000г
Від 50шт. ціна: 25.5грн
дивитись

Новорічний конверт «Олень» синій 500г»
Від 50шт. ціна: 11грн
дивитись
Дивитись все

Еко-набори та подарунки

Святковий презент
Від 10шт. ціна: 346грн
дивитись

Набір свічок з вощини №2/8
Від 10шт. ціна: 368грн
дивитись

Тропічна насолода 300г
Від 10шт. ціна: 305грн
дивитись

Bob Snail green
Від 10шт. ціна: 417грн
дивитись
Дивитись все

Подарункові корпоративні набори та подарунки оптом

Зимові канікули
От 10шт. цена: 189грн
дивитись вміст

Набір для глінтвейну
Від 20шт. ціна: 499грн
дивитись вміст

Kinder-набір №49 300г
Вес: 300г
От 20шт. цена: 509.5грн
дивитись вміст

Лісова казка

Від 10шт. ціна: 544грн
дивитись вміст
Дивитись все

Наші партнери

Наші переваги
Більше ніж 10 років досвіду
Понад 10 років ми даруємо позитивні враження й піклуємось про нашіх клієнтів.
Тільки свіжі цукерки
Ми гарантуємо свіжість та якість солодких подарунків, адже ретельно підбираємо постачальників,
цукерки та умови зберігання.
Оптові ціни
Гнучка система комплектації та ціноутворення дозволяє нам створювати подарунки під різний
бюджет.

Сертифікована продукция
Якість складових в новорічних та подарункових наборах підтвержена сертифікатами.
Індивідуальний склад
В нашому онлайн-конструкторі ви можете зібрати власний солодкий новорічний подарунок та
вибрати для нього упаковку.
Бескоштовна доставка
Швидка й безкоштовна доставка по всій України в обумовлені з Вами терміни.

Асортимент

У нашому асортименті велика кількість готових рішень новорічних та корпоративних
подарунків в упаковках з різних матеріалів й форм. Також ми виробляємо свічки з натуральної
вощини. Це означає, що Ви зможете обрати подарунок згідно бюджету.
Окрім запропонованного асортименту подарунків, Ви також зможете зібрати власний
новорічний подарунок з цукерок за допомогою онлайн-конструктора! Тобто, Ви самостійно
обираєте, які цукерки та солодощі будуть у подарунку. А також обираєте коробку з нашого
широкого асортименту.
В солодких подарунках цукерки кращих українських виробників: Рошен, АВК, Конті, Світоч,
ХБФ, Солодкий Світ.
Ми допоможемо Вам подарувати свято близьким, колегам та партнерам!
Гарантія якості

Гарантуємо свіжість та якість нашої продукції: солодких подарунків, подарункових та
корпоративних наборів.Працюємо безпосередньо з виробниками цукерок. Ми даруємо приємні
емоції більше ніж 10 років.
Серед наших клієнтів великі підпрємства та приватні компанії, державні установи та
профспілки.
Коли Ви оформлююте замовлення, наш менеджер узгодить зручну дату доставки, і ми
підготуємо самі свіжі цукерки й якісну продукцію. Завдяки досвіду, розумному складу та
розвинутій логістиці ви отримаєте задоволення від співпраці.
Вартість подарунків

Ми забезпечимо Вас подарунками на любий бюджет! Це завдяки великому асортименту
новоручних подарунків та корпоративних наборів, а також можливості обрати вміст за
допомогою онлайн-конструктора. Супер гнучкість! Подарунки збираються виключно під Ваше
замовлення.
Вартість солодких новорічних подарунків починається від 35 гривень. По вазі подарунки
можуть бути від 90 грамм. Ціна також залежить від упаковки - це може бути картонні коробки,
тубуси з пластику та картона, жерстяні банки, подарункові мішечки, м'які іграшки або
упаковка з крафта. Від маленьких до великих!
Як Ви зрозуміли, ми підберемо різноманітні варіанти від бюджетного до преміум. Наша
очевидна перевага - індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Безкоштовна доставка

Швидка та безкоштовна доставка по всій території України. Доставимо в заздалегідь
обумовлені з Вами терміни, швидко та надійно! Терміни та дата доставки оговорюються з
менеджером під час підтверження замовлення.
Ми працюємо з кращими перевізниками України: Нова Пошта, УкрПошта та доставляємо
власним транспортом.
В нашому інтернет-магазині "ВамПодарунки" Ви зможете купити новорічні солодкі подарунки
та корпоративні набори для дітей та співробітників, партнерів, колег; натуральні свічки із
медової вощини власного виробництва; новорічну упаковку та коробки з картону, жерсті,
крафту, пластику; цукерки та цукерки в коробках, шоколад, горіхи та сухофрукти, чай та каву
по оптовим цінам з доставкою по Дніпру та Україні. Солодкі подарунки та корпоративні набори
зі швидкою доставкою у Київ, Дніпро, Одесу, Харків, Вінниця, Житомир, Тернопіль, ІваноФранківськ, Чернігів, Луцьк, Ужгород, Чернівці, Суми, Полтаву, Кропивницький,
Хмельницький, Рівне, Львів.
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