
OFERTA BIZNESOWA

Pomysł na prezent dla Firm 
oraz Klientów indywidualnych 



OPIS PRODUKTU
 Bombki są w 100% polskim rękodziełem, gdyż zostały ręcznie wytworzone w procesie tradycyjnej 
obróbki szkła. Każda z nich jest unikatowa, ponieważ każda została własnoręcznie przeze mnie udekorowana 
wzorami zaczerpniętymi z twórczości ludowej Podlasia z zachowaniem najwyższej staranności wykonania. 
Wszystkie bombki przy zawieszce mają ręcznie zawiązane kokardki. Do każdej został dołączony certyfikat 
autentyczności z indywidualnym numerem ewidencyjnym potwierdzający, iż jest przeze mnie ręcznie ozdo-
biona. Na życzenie Klienta wykonuję dedykacje oraz logo firmy.
Oferowane produkty powstały z mojej miłości i pasji do tworzenia rękodzieła oraz tradycji sztuki ludowej prze-
kazywanej z pokolenia na pokolenie. 

ZESTAWY PREZENTOWE 

Zestawy prezentowe stanowią wyjątkowy, spersonalizowany, gotowy do wręczenia upominek. Służą promo-
cji firmy, gdyż na długo zostają w pamięci.

Rodzaje zestawów:

 Bombka ze stojakiem zapakowana w eleganckie, welurowe pudełko z kokardą; 
 Kilka mniejszych bombek bez stojaków zapakowanych w kwadratowe eleganckie, welurowe pudełko  
 z kokardą.

WSPÓŁPRACA 

Termin realizacji ustalany jest indywidualnie po zapoznaniu się ze szczegółami zamówienia.
Bombki mogą w minimalnym stopniu różnić się między sobą, gdyż są wykonane oraz ozdobione ręcznie. 

Przygotowanie bombki testowej gratis.
Kupując polskie rękodzieło, wspierasz polskich artystów oraz chronisz polską tradycję od zapomnienia.

CENNIK 
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Bombka Ø 80mm 59,00 PLN

Bombka Ø 100mm 69,00 PLN

Bombka Ø 120mm 99,00 PLN

Bombka Ø 150mm 149,00 PLN

Bombka Ø 80mm 29,00 PLN

109,00 PLN

139,00 PLN

209,00 PLN

119,00 PLN

159,00 PLN

209,00 PLN

Bombka Ø 100mm 39,00 PLN

Bombka Ø 120mm 59,00 PLN

Bombka Ø 150mm

Bombka Ø 80mm (5szt.)

Bombka Ø 80mm (6szt.)

Bombka Ø 80mm (8szt.)

Bombka Ø 100mm (4szt.)

Bombka Ø 100mm (5szt.)

Bombka Ø 120mm (4szt.)

94,00 PLN

Bombka Ø 80mm (5szt.) 149,00 PLN

Bombka Ø 80mm (6szt.) 179,00 PLN

Bombka Ø 80mm (8szt.) 239,00 PLN

Bombka Ø 100mm (4szt.) 159,00 PLN

Bombka Ø 100mm (5szt.) 199,00 PLN

Bombka Ø 120mm (4szt.) 249,00 PLN

Bombka ze stojakiem zapakowana 
w eleganckie, welurowe pudełko z kokardą

Cena bombek z logo firmy, usługi lub produktu ustalana jest indywidualnie.

Bombki zapakowane w kwadratowe eleganckie, 
welurowe pudełko z kokardą (istnieje możliwość 

dowolnej konfiguracji bombek) 

Bombka zapakowana w białe kartonowe 
pudełko (do bombek w rozmiarze 150 mm 

oraz 120 mm dołączany jest stojak)

PREMIUM PREMIUM STANDARD
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GALERIA REALIZACJI



Magda Rutkowska

Historia wielopokoleniowej pasji i miłości 
do sztuki ludowej
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 Moja przygoda z tworzeniem rękodzieła ludowego zaczęła się już w 
dzieciństwie. Jest to nasza tradycja rodzinna, pielęgnowana i przekazywana z 
pokolenia na pokolenie. Odkąd sięgam pamięcią, tradycja i tradycyjne 
rękodzieło były obecne w moim domu, gdyż wychowałam się na Podlasiu - w 
Lipsku nad Biebrzą,  gdzie Babcia (Kazimiera Wnukowska) i Mama (Barbara 
Rutkowska) będąc twórczyniami ludowymi wykonywały pisanki wielkanocne 
techniką batikową oraz inne tradycyjne ozdoby. Jako dziecko bardzo lubiłam i 
nadal lubię ten niezwykły okres przygotowywania pisanek, który sprzyja 
wspólnym rozmowom, wspólnemu spędzaniu czasu, kiedy w domu unosi się 
charakterystyczny zapach pszczelego wosku. Niezwykle miło wspominam 
także czas, kiedy wspólnie z Babcią wykonywałyśmy choinkowe ozdoby ze 
słomy i bibuły. Byłam zachwycona tym jak Babcia z kilku słomek i kolorowej 
bibuły potrafiła stworzyć niezwykłe cudeńka. Babcia zawsze podkreślała to, jak 
ważne jest ocalenie tradycji od zapomnienia i przekazanie jej kolejnym poko-
leniom. Za działalność na rzecz Kultury Polskiej oraz dorobek twórczy została 
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (odznaczenie przyznawane przez Prezy-
denta RP) oraz umieszczono Jej wizerunek na muralu w Lipsku. To właśnie 
postawy Babci i Mamy zainspirowały mnie do rozpoczęcia działań, mających 
na celu propagowanie twórczości ludowej pielęgnowanej w mojej rodzi-
nie.

Wykształcenie
 Z wykształcenia jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej, filologiem oraz absolwentką MBA. Moją pasją jest propago-
wanie twórczości ludowej. Uwielbiam kontakt z ludźmi, ich ciekawość, zaan-
gażowanie w wykonywane prace oraz radość z uzyskanego efektu. Połącze-
nie wielu tych czynników zaowocowało prowadzeniem przeze mnie różnego 
rodzaju pokazów oraz warsztatów rękodzieła artystycznego zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych.


