
Golden Bow Solutions® to firma wyróżniająca się innowacyjnymi oraz komplek-
sowymi usługami w zakresie kawy, herbaty oraz personalizowania prezentów 
podarunkowych dla firm.

KAWA I HERBATA DLA TWOJEJ FIRMY

Zajmujemy się dostarczaniem każdego rodzaju kaw oraz 
herbat do instytucji, korporacji oraz przedsiębiorstw. 
Nasze produkty charakteryzuje przede wszystkim 
świeżość. Korzystamy tylko i wyłącznie ze specjalnie 
wyselekcjonowanych ziaren kaw z całego świata, a dzięki 
naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy
z międzynarodowymi dostawcami, jesteśmy firmą two-
rząca tylko i wyłącznie produkty premium – najwyższej 
jakości.

ANGEL'S TOUCH

Jest to unikalna kawa stworzona przez naszą firmę, która 
kierowana jest dla firm, korporacji w których pracownicy 
muszą pracować na najwyższych obrotach. Jedna 
filiżanka kawy Angel's Touch zawiera aż 264 mg 
kofeiny! Jest to dawka ponad 5x większa od kawy 
tradycyjnej. Charakterystycznym dla naszego produktu 
jest fakt, iż jest to produkt w pełni NATURALNY. Jej 
przepyszny smak oraz moc z pewnością na długo zosta-
nie w pamięci pracowników Twojej firmy.

Klient ma możliwość wyboru smaku, rodzaju, gatunku oraz kraju pochodzenia kawy bądź herbaty.
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Projektowanie unikalnego wzornictwa / designu opakowania.

Dostarczenie elektronicznej wizualizacji przed wykonaniem zamówienia.

Wykonanie wszelkich materiałów graficznych.

Aplikację na detalach.

Asortyment ponad 300 smaków kawy / herbaty.

Szeroki wybór rodzaju kawy/herbaty

Pozyskanie dowolnych materiałów do prezentów okolicznościowych (alkohol, słodycze etc).

Realizację zlecenia od pomysłu do dystrybucji.

KOMPLEKSOWA PERSONALIZACJA PRODUKTÓW

Realizujemy kompleksową personalizację produktów / prezentów okolicznościowych dla firm, 
instytucji, korporacji - włącznie z pozyskaniem potrzebnych składników do zestawu prezento-
wego (np. alkohol, słodycze, suplementy diety).

SKLEP, PALARNIA, MAGAZYNY

Dzięki temu, że łączymy w sobie te trzy miejsca, jesteśmy w stanie zagwarantować, iż każdy
Klient otrzymuje od nas doskonale upaloną, najświeższą kawę bądź herbatę. Nasza kawa wysy-
łana jest maksymalnie po 24H OD UPALENIA. 

Kawa smakowa, ziarnista, mielona, rozpuszczalna – te i wiele innych gatunków gwarantuja
bogactwo wyboru. Współpracujemy z wieloma firmami na terenie całej polski, tworząc świą-
teczne kosze, zestawy prezentowe oraz materiały reklamowe.

Personalizacja produktów jest to idealny sposób na wyróżnienie firmy, podziękowanie klientom 
lub prezent dla pracowników.
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