
WALENTYNKOWA 
PROMOCJA BLOKÓW
OXFORD – CREATINIO

Bo u nas
Walentynki

trwają 
miesiąc !



REGULAMIN:

• Promocja obowiązuje wyłącznie 

przy zakupie bloków Oxford i 

Creatinio.

• Akcja skierowana jest do klientów 

detalicznych TTC oraz 

biuroserwisów.

• Czas trwania akcji promocyjnej: 

20.01 – 28.02.2020 lub do 

wyczerpania zapasów.

• Promocja nie łączy się z innymi 

akcjami.

• Organizatorem promocji jest 

firma Hamelin Polska Sp. 

z o.o.

ZESTAW 1200

Celebrytka serce

Przy zamówieniu bloków Oxford i Creatinio
(min. 6 SKU na kwotę min. 1200 zł netto w cenach z cennika) 

Bransoletka Celebrytka „Serce” marki Kruk 

GRATIS!

•Rozmiar całkowity: dł 20 cm w tym przedłużka 3 cm, wym el ozdobnego: dł 1,2 cm, szer 1,1 cm.
•Celebrytki to niezwykle modna biżuteria, która swoją nazwę zawdzięcza byciu ulubionym dodatkiem gwiazd 
show-biznesu. Delikatny, ażurowy łańcuszek zwieńcza zawieszka, często kunsztownie zdobiona. Projektanci 
W.KRUK stworzyli urokliwą bransoletkę, która może być idealnym prezentem dla bliskiej osoby, przyjaciółki 
lub partnerki. Celebrytkę wykonano z najwyższej jakości srebra, kruszcu od wielu setek lat symbolizującego 
element żeński, głębię duchową i wewnętrzną harmonię. Zawieszka ma kształt serca, które jest bogato 
zdobione. Powycinano w nim fantazyjne roślinne wzory i wprawiono pojedynczą cyrkonię, która dodaje 
dodatkowi blasku i sprawia, że prezentuje się jeszcze bardziej okazale. Celebrytka serce od W.KRUK zachwyca 
precyzją wykonania i subtelnością. Bransoletkę można skompletować z naszyjnikiem z kolekcji.

BRANSOLETKA 
GRATIS



ZESTAW 2000
Przy zamówieniu bloków Oxford i Creatinio

(min. 8 SKU na kwotę min. 2000 zł netto w cenach z cennika) 

Naszyjnik „Serce” marki Kruk 

GRATIS!

•Naszyjnik serce od W.KRUK wykonany z najwyższej jakości srebra zachwyci kobiety, 
których styl cechuje zarówno minimalizm, jak i romantyzm. Na ażurowym łańcuszku 
o długości 45 centymetrów zawieszono kunsztowny element ozdobny. Pomimo swoich 
niewielkich rozmiarów, będzie on przykuwał uwagę ze względu na swoją formę. Wnętrze 
zawieszonego pod skosem serca wycięto w finezyjne roślinne wzory, co dodaje 
wisiorkowi lekkości i oryginalności. W zawieszkę wprawiono również pojedynczą cyrkonię 
– ten wyjątkowy klejnot zachwyca swoim silnym blaskiem, często porównywanym do 
lśnienia diamentów. Długość łańcuszka sprawi, że naszyjnik będzie pięknie podkreślał 
zarówno linię obojczyków, jak i dekoltu. Biżuterię można zestawić z bransoletką z 
kolekcji. Taka kompozycja będzie idealna na prezent dla bliskiej osoby, partnerki lub 
członkini rodziny.

REGULAMIN:

• Promocja obowiązuje wyłącznie 

przy zakupie bloków Oxford i 

Creatinio.

• Akcja skierowana jest do 

klientów detalicznych TTC oraz 

biuroserwisów.

• Czas trwania akcji promocyjnej: 

20.01 – 28.02.2020 lub do 

wyczerpania zapasów.

• Promocja nie łączy się z innymi 

akcjami.

• Organizatorem promocji jest 

firma Hamelin Polska Sp. 

z o.o.

NASZYJNIK 
GRATIS



ZESTAW 2999
Przy zamówieniu bloków Oxford i Creatinio

(min. 10 SKU na kwotę min. 2999 zł netto w cenach z cennika) 

Komplet: Naszyjnik i bransoletka Celebrytka „Serce” marki Kruk

GRATIS!

•Naszyjnik serce od W.KRUK wykonany z najwyższej jakości srebra zachwyci kobiety, których styl cechuje zarówno minimalizm, jak i romantyzm. 
Na ażurowym łańcuszku o długości 45 centymetrów zawieszono kunsztowny element ozdobny. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, będzie 
on przykuwał uwagę ze względu na swoją formę. Wnętrze zawieszonego pod skosem serca wycięto w finezyjne roślinne wzory, co dodaje 
wisiorkowi lekkości i oryginalności. W zawieszkę wprawiono również pojedynczą cyrkonię – ten wyjątkowy klejnot zachwyca swoim silnym 
blaskiem, często porównywanym do lśnienia diamentów. Długość łańcuszka sprawi, że naszyjnik będzie pięknie podkreślał zarówno linię 
obojczyków, jak i dekoltu. Biżuterię można zestawić z bransoletką z kolekcji. Taka kompozycja będzie idealna na prezent dla bliskiej osoby, 
partnerki lub członkini rodziny.

•Celebrytki to niezwykle modna biżuteria, która swoją nazwę zawdzięcza byciu ulubionym dodatkiem gwiazd show-biznesu. Delikatny, ażurowy 
łańcuszek zwieńcza zawieszka, często kunsztownie zdobiona. Projektanci W.KRUK stworzyli urokliwą bransoletkę, która może być idealnym 
prezentem dla bliskiej osoby, przyjaciółki lub partnerki. Celebrytkę wykonano z najwyższej jakości srebra, kruszcu od wielu setek lat symbolizującego 
element żeński, głębię duchową i wewnętrzną harmonię. Zawieszka ma kształt serca, które jest bogato zdobione. Powycinano w nim fantazyjne 
roślinne wzory i wprawiono pojedynczą cyrkonię, która dodaje dodatkowi blasku i sprawia, że prezentuje się jeszcze bardziej okazale. Celebrytka serce 
od W.KRUK zachwyca precyzją wykonania i subtelnością. Bransoletkę można skompletować z naszyjnikiem z kolekcji. Rozmiar całkowity: dł 20 cm w 
tym przedłużka 3 cm, wym el ozdobnego: dł 1,2 cm, szer 1,1 cm.

REGULAMIN:

• Promocja obowiązuje wyłącznie 

przy zakupie bloków Oxford i 

Creatinio.

• Akcja skierowana jest do 

klientów detalicznych TTC oraz 

biuroserwisów.

• Czas trwania akcji promocyjnej: 

20.01 – 28.02.2020 lub do 

wyczerpania zapasów.

• Promocja nie łączy się z innymi 

akcjami.

• Organizatorem promocji jest 

firma Hamelin Polska Sp. 

z o.o.

KOMPLET
GRATIS



WALENTYNKOWA 
PROMOCJA BLOKÓW
OXFORD – CREATINIO

Kod produktu Nazwa produktu LINIATURA/KOLOR MARKA

Cena do 
rabatu netto 

za jedn. 
sprzed. 2020

Jednostka

Jednostka 
sprzedaży/ 

ilość w 
opakowaniu

400093194 BLOK DO MALOWANIA OXFORD A4 20K 120G BIAŁY biały OXFORD 4,19 szt. 20

400093196 BLOK DO MALOWANIA OXFORD A3 20K 120G BIAŁY biały OXFORD 7,59 szt. 10

400093195 BLOK RYSOWANIA OXFORD A4 20K 120G BIAŁY biały OXFORD 2,06 szt. 20

400093197 BLOK RYSOWANIA OXFORD A3 20K 120G BIAŁY biały OXFORD 4,12 szt. 10

400093199 BLOK TECHNICZNY OXFORD A4 10K 250G BIAŁY biały OXFORD 2,31 szt. 20

400093232 BLOK TECHNICZNY OXFORD A3 10K 250G BIAŁY biały OXFORD 4,56 szt. 10

400093230 BLOK TECHNICZNY OXFORD A4 10K 225G KOLOR kolorowy OXFORD 3,63 szt. 20

400093234 BLOK TECHNICZNY OXFORD A3 10K 225G KOLOR kolorowy OXFORD 7,26 szt. 10

400093231 BLOK TECHNICZNY OXFORD A4 10K 210G CZARNY czarny OXFORD 3,83 szt. 20

400093235 BLOK TECHNICZNY OXFORD A3 10K 210G CZARNY czarny OXFORD 7,59 szt. 10

400079845 BLOK RYSUNKOWY CREATINIO, BIAŁY A4 20K 90G A4 /90g TOP 2000 1,51 szt. 20

400079846 BLOK RYSUNKOWY CREATINIO, BIAŁY A3 20K 90G A3 /90g TOP 2000 2,97 szt. 10

400079847 BLOK RYSUNKOWY CREATINIO, KOLOROWY A4 10K 80G A4 /80g TOP 2000 1,54 szt. 20

400079848 BLOK RYSUNKOWY CREATINIO, KOLOROWY A3 10K 80G A3 /80g TOP 2000 3,02 szt. 10

400079849 BLOK TECHNICZNY CREATINIO, BIAŁY A4 10K 170G A4 /170g TOP 2000 1,46 szt. 20

400079850 BLOK TECHNICZNY CREATINIO, BIAŁY A3 10K 170G A3 /170g TOP 2000 2,95 szt. 10

400079851 BLOK TECHNICZNY CREATINIO, KOLOROWY A4 10K 160G A4 /160g TOP 2000 2,12 szt. 20

400079852 BLOK TECHNICZNY CREATINIO, KOLOROWY A3 10K 160G A3 /160g TOP 2000 4,24 szt. 10

400079853 BLOK TECHNICZNY CREATINIO, CZARNY A4 10K 160G A4 /160g TOP 2000 2,77 szt. 10

400079854 BLOK TECHNICZNY CREATINIO, CZARNY A3 10K 160G A3 /160g TOP 2000 5,54 szt. 10

400079858 BLOK DO MALOWANIA CREATINIO, A4 20K 120G A4 /120g TOP 2000 2,20 szt. 5

400079859 BLOK DO MALOWANIA CREATINIO, A3 20K 120G A3 /120g TOP 2000 4,30 szt. 5


