
• Paczki dla pracowników zdalnych •

• Zestawy prezentowe na każdą okazję •

• Produkty w duchu ZeroWaste •

• Welcome pack – paczki dla pracowników wracających do biura •

• Inne usługi związane ze zdrowiem i edukacją żywieniową pracowników •



Zobacz opinie 
naszych klientów

Od początku pandemii wysłaliśmy ponad
 100 000 zestawów dla pracowników zdalnych!

Dołącz do firm, które dbają o swoich pracowników w czasach pandemii! Zaufali nam między innymi:

Hanna Gałązka, Enea Centrum
W specyficznym czasie jakim jest praca zdalna ważne 
dla nas było, aby w sposób szczególny zadbać o na- 
szych pracowników. Firma Dailyfruits s.c. wyszła 
naprzeciw oczekiwaniom i przygotowała pięknie 
wyglądające, zdrowe i smaczne paczki świąteczne, 
które dostarczyła do domów pracowników. Profesjo- 
nalny charakter świadczonych usług potwierdzają: 
stałe informowanie o etapach realizacji powierzonego 
zlecenia, szybkie i w pełni satysfakcjonujące wykonanie 
usługi, oraz wrażliwość na potrzeby Klienta.

Nina Barańska, PKO
Zdecydowaliśmy się na dostawy zdrowych produktów 
na home office, ponieważ uważamy, że jest to dobry 
sposób na zadbanie i naszych pracowników, przede 
wszystkim na zbudowanie w nich zdrowego nawyku 
jedzenia owoców każdego dnia. Akcję traktujemy jako 
zachęcenie pracowników do zdrowych zachowań 
żywieniowych, które mamy nadzieję wdrożą do swojego 
codziennego funkcjonowania a może nawet staną się 
ambasadorami zdrowego odżywiania w swoich rodzi- 
nach.  Skład paczki został wybrany przez nas, naszym 
celem jest promowanie zdrowia i dbałości o odżywia- 
nie zatem zwierał same zdrowe produkty. Zamówiona 
paczka, nazwana u nas Paczką Zdrowia jest elementem 
dużego Programu Wellbeingowego, który w 100% 
odnosi się do zdrowia. 

Joanna Cieciel, Dawn Foods
Odzew był bardzo pozytywny. Zresztą jak zawsze, 
jeśli się dostaje prezent. Wiele osób było 
zaskoczonych i serdecznie dziękowało..

Jolanta Trębińska, Atos
Przyznam, że już dawno nie doświadczyłam tak wielu 
pozytywnych emocji i komentarzy wokół inicjatyw 
„doceniających pracownika”, jak wokół Easter Suprise. 
Sama informacja o niespodziance wywołała ogrom 
radości i zamieniła co niektórych w Sherlocka Holmsa, 
by dowiedzieć się, co tam nas czeka. Chwilę później, 
kiedy już wiedzieliśmy, gdzie możemy zamówić naszą 
niespodziankę zabawa trwała w najlepsze, ponieważ 
pracownicy rozpoczęli zakłady czy dostaną zestaw 
do sałatki jarzynowej czy może jednak będą sadzić 
rzeżuchę. Paczki dotarły i pracownicy z wypiekami
 na twarzy wspominają, że zaskoczyła ich zawartość, 
ale i tak „wygrywa w tym wszystkim sama możliwość 
odebrania paczki i jej rozpakowania w napięciu” 
(czasami z całą rodziną)



Paczki 
dla pracowników zdalnych
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Pracownicy klikają
w wysłany przez Ciebie
link informujący o akcji
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Zamawiają zestaw
do domu korzystając

z jednorazowego kodu

XX2DF
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Ty wybierasz zestaw,
który chcesz wysłać

pracownikom

Następnego dnia
paczka dociera

pod wskazany adres
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Jak to działa?

Dlaczego warto?
1

Wsparcie
na Homeoffice

Zapewniasz zdrowy benefit zarówno
osobom pracującym w biurze, jak i w domu.

Postaw na zdrowie - Twoi Pracownicy 
potrzebują dodatkowych witamin 

- wzmocnij ich odporność!
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Zdrowy 
benefit

Dajesz pracownikom dostęp
do zdrowych owoców i warzyw 

bez wychodzenia z domu
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Wydajność 
pracowników

Pomagasz w zwiększeniu koncentracji, 
dzięki regularnemu dostępowi

 do owoców i warzyw
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Lojalność
i zaangażowanie

Dbasz o satysfakcję i komfort pracowników,
przez co zwiększasz ich motywację

i lojalność wobec pracodawcy
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Nowoczesny wizerunek
pracodawcy

Budujesz wizerunek pracodawcy,
 który dba o zdrowie

 każdego z pracowników



Co możesz wysłać 
swoim pracownikom

Wybierz skład paczki spośród kilkuset produktów. 
Możesz skomponować własny zestaw, dodać logo 

na opakowaniu, firmowy gadżet albo kartkę z życzeniami!



Wsparcie
Pakiety owocowo-warzywne zapewniają 

doskonałe wsparcie na home office.
 

Zdrowie
Zdrowe produkty z dostawą do domu to porcja witamin
 dla każdego pracownika, tak samo jak świeże produkty
 w owocowej skrzynce dostarczanej do firmowej kuchni. 

Odporność
Dostawa zdrowej żywności wspiera odporność organizmu

 i zachęca do zmiany nawyków żywieniowych, 
co wpływa na efektywność i motywację do pracy.

Zobacz przykładowe 
zestawy odpornościowe

dostawa
do domu
 w cenie 

dostawa
do domu
 w cenie 



Dzięki niemu pracownik będzie mógł 
stworzyć własny ziołowy ogród!

Zestaw do uprawy mikroliści

LOLOLOOLOLOGOGOGOGOLOLOLOOGOGOGO

dostawa
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dostawa
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 w cenie 

Zestaw do wysiewu ziół
z grawerowanym logo firmy 

Ceny zestawów zawierają 
koszty opakowania, 
konfekcjonowania 
oraz koszty dostawy 
do domow pracowników 
na terenie całej Polski. 

Własny
ziołowy

ogród
+ logo



Zestaw 1
• zestaw do wysiewu ziół
• jabłka 1 kg
• owoce sezonowe 2 kg
• pomidory 0,5 kg
• ogórki 0,5 kg
• melon lub ananas 1 szt

dostawa
do domu
 w cenie 
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dostawa
do domu
 w cenie 

Zestaw 2
• zestaw do wysiewu ziół
• herbata ziołowa Dary Natury
• miód polski
• sok malinowy naturalny
• zaparzacz do herbaty   
• kubek (be healthy)

Zestaw 4
• zestaw do wysiewu mikroliści
• kawa Lavazza
• pralilny Lindor
• konfitura Devaldano

 

Zestaw 3
• zestaw do wysiewu mikroliści
• jabłka 1 kg
• owoce sezonowe 1 kg
• pomidory 0,5 kg
• ogórki 0,5 kg
• melon lub ananas 1 szt

Ceny zestawów zawierają 
koszty opakowania, 
konfekcjonowania 
oraz koszty dostawy 
do domow pracowników 
na terenie całej Polski. 





Ceny zestawów zawierają koszty opakowania, konfekcjonowania 
oraz koszty dostawy do domow pracowników na terenie całej Polski. 

Polacy kupują 3 mld butelek plas kowych wody 
i zużywają 5 mld reklamówek rocznie, czas to zmienić 
– możemy to zrobić razem!

Woda z kranu jest tańsza, bardziej ekologiczna 
i równie dobra jak ta ze sklepu. Dlatego plas kowe 
butelki proponujemy zastąpić butelką wielorazowego 
użytku. Zamiast foliowych toreb polecamy na zakupy 
zabrać bawełnianą, ekologiczną torbę.

Wspieraj ekologię w swojej firmie 
wysyłając zestaw Zero Waste 
do swoich pracowników!

Zestaw zero waste
Pomóż pracownikom być bardziej eko!
Zrób pierwszy krok w stronę odpowiedzialnego
korzystania z zasobów planety.

Zestaw 1

• ekologiczna torba
• butelka metalowa Dafi
• sok malinowy Zielona Tłocznia
• jabłko 2 szt
• owoce sezonowe 1 kg
• cytryny 0,5 kg
• ogórek 0,5 kg
• 2 limonki

Zestaw 2

• ekologiczna torba
• butelka metalowa Dafi
• kawa mielona Lavazza
• herbata Twinings w puszce
• konfitura Devaldano

Wariant 3

• ekologiczna torba
• butelka metalowa Dafi
• praliny Lindor
• czekolada do picia
• konfitura Devaldano

dostawa
do domu
 w cenie 



Zestaw grill 1
• cukinia 1 szt 
• bakłażan 1 szt
• papryka 0,5 kg
• cebula czerwona 0,5 kg
• ananas 1szt. 
• pomidorki koktajlowe 250 g 
• bataty 0,5 kg 
• patyczki na saszłyki 
• tofu 250 g NaturaVena

Zestaw grill 2
• grill elektryczny balkonowy
• przepis na wegańskie burgery z buraka i fasoli
• zestaw składników na wegańskie burgery:
• burak 0,5 kg
• cebula 0,5 kg
• fasola czerwona w puszce
• czosnek
• bułki do hamburgerów
• sos
• ogórek 0,3 kg
• pomidor 0,3 kg
• cukinia 1 szt
• papryka 0,5 kg
• piwo Miłosław x2

Zestawy na grill
Grillowanie na świeżym 
powietrzu lub w domu 
to przyjemność, okazja 
do wspólnej zabawy 
i uczta dla podniebienia! 
Możesz podarować zestaw 
świeżych i zdrowych pro-
duktów, żeby zainspirować 
swoich pracowników 
do grillowania w gronie 
rodziny lub przyjaciół.

• tofu 250 g NaturaVena
dostawa
do domu
 w cenie 
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Ceny zestawów zawierają koszty opakowania, konfekcjonowania 
oraz koszty dostawy do domow pracowników na terenie całej Polski. 

Zestaw dostępny do wyczerpania zapasów

Składniki
na 4 

wegeburgery
+ przepis



Zestaw 1
• farbki do twarzy
• orzeszki kibica x2
• chipsy jabłkowe 
• chipsy z banana
• paluchy beskidzkie x2 
• podpłomyki Kupiec bez cuku 
• chipsy Doritos 
• chrupki z soczewicy Przysnacki 
• piwo bezalkoholowe Miłosław x2 

Zestaw 2
• farbki do twarzy
• orzeszki kibica x2
• chipsy jabłkowe
• chipsy z banana
• paluchy beskidzkie x2
• podpłomyki Kupiec bez cuku
• chipsy Doritos
• chrupki z soczewicy Przysnacki
• piwo bezalkoholowe Miłosław x4
• piłka antystresowa
• okulary kibica

Kibicujmy razem!
Podaruj pracownikom 
zestaw kibica! Wspólne 
przeżywanie sportowych 
emocji i świętowanie 
sukcesów biało-czerwo- 
nych to niezapomniane 
chwile! W tym roku 
nie zabrkanie okazji 
do kibicowania – naj-
lepszą bądą piłkarkskie 
rozgrywki Euro2020.

dostawa
do domu
 w cenie 

Ceny zestawów zawierają koszty opakowania, konfekcjonowania 
oraz koszty dostawy do domow pracowników na terenie całej Polski. 



Zestaw 1  

• pakiet świeżych owoców, z których przygotujesz 
pyszne i zdrowe lody: pomarańcze 4 szt, ananas, 
mango, cytryna 2 szt
• foremki do lodów z patyczkami
• kakao Decomoreno
• awokado
• miód
• farbki i pędzelki
• balony

Zestaw 2
• Kinder niespodzianka 2  szt                                              
• ciastka Oreo
• pierniki w gorzkiej czekoladzie
• czekolada 
• karmelki bezcukrowe KARWIT
• Knoppers 3 szt
• cukierki Nimm 2
• czekolada do picia Kruger
• Podpłomyki Kupiec bez cuku
• Chrupki z soczewicy Przysnacki
• piłka plażowa
• latawiec
• kredki
• balony

Zestaw 3 

• butelka filtrująca do wody lub kubek termiczny
• kostka Rubika
• chrupki z soczewicy Przysnacki
• czekolada do picia Kruger
• żelki Harribo

Do zestawu dla dzieci paczki możesz dobrać 
dowolną grę planszową, artkuły plastyczne, 
firmowe gadżety lub inną niespodziankę!

Zestawy
dla dzieci
Pracownik może wybrać jeden z 3 dostępnych zestawów w tej 
samej cenie! Zestaw ZDROWE LODY,  Zestaw ze słodyczami, 
Zestaw z butelką filtrującą i kostką Rubika.

Ceny zestawów zawierają koszty opakowania, konfekcjonowania 
oraz koszty dostawy do domow pracowników na terenie całej Polski. 
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do domu
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Nasze opakowanie też służy do 
zabawy, można je pokolorować! 
Dodatkowo możesz na nim 
umieścić Logo swojej firmy.

Pudełko można pomalować!



Ceny zestawów zawierają koszty opakowania, konfekcjonowania 
oraz koszty dostawy do domow pracowników na terenie całej Polski. 

Gotowe zestawy na prezent
dla partnerów biznesowych i pracowników
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Zestaw 1
Max z winem

Zestaw 3 
Średni z winem

Zestaw 2
średni 

Zestaw 4 
mały z miodem 
polskim 





Welcome pack - zestawy 
dla pracowników wracających do biura

Zestaw 1 
 
• napój Weells 2 szt
• czekolada Wawel/Wedel
• pierniki w gorzkiej czekoladzie
• bakalie 
• daktyle
• baton Dobra Kaloria 2 szt
• sok owocowy Rześka Jesień

Zestaw 2 
 
• napój Weells 2 szt
• czekolada Wedel premium 
• pierniki w gorzkiej czekoladzie
• bakalie 
• daktyle
• baton Dobra Kaloria 2 szt
• sok malinowy Zielona Tłocznia
• miód polski

Zestaw 3 
 
• pierniki w gorzkiej czekoladzie
• czekolada do picia Kruger
• płyn do dezynfekcji
• maseczka ochronna 
z polskiej szwalni
• kubek 

Zestawy 
z dostawą do firmy

Planujesz powrót do pracy w biurze? Świetnie! Upominki dla pracowników można też przekazać 
podczas bezpośredniego spotkania. Po długiej przerwie na pracowników może czekać 

miła niespodzianka! Co ucieszy po powrocie z pracy zdalnej?

Oto nasze propozycje zestawów zawierających przekąski 
oraz produkty wspierające zdrowie i odporność.



Czy Twoja firma organizuje
szczepienia dla pracowników?

Możesz podarować drobny upominek każdemu pracowniko-
wi, który skorzysta z programu szczepień w zakładzie pracy. 

Zestaw 1 
#Szczepimysie
• lizak w kształcie strzykawki
• napój wells z owoców 
i aromatycznych przypraw 2 szt
• czekolada
• bakalie 
• daktyle
• sok tłoczony
• świeże jabłko

Zestaw 2 
#Szczepimysie 
• lizak strzykawka
• napój wells 2 szt
• czekolada
• bakalie 1 szt
• daktyle 1szt
• miód
• sok malinowy Zielona Tłocznia
• kubek



Co jeszcze możemy zrobić 
 dla Twojej firmy?

Możesz stworzyć komplek-
sowy program edukacji 
żywieniowej dołączając 
do dostaw zdrowej żywno- 
ści również inne usługi 
Dailyfruits!

Proponujemy test wiedzy w formie konkursu z nagrodami. 
Pracownicy odpowiadają na pytania online rywalizując 
o atrakcyjną nagrodę.

Konkurs  
wiedzy na temat 

zdrowego odżywiania

Podczas spotkania online dietetyk w przystępny sposób 
wyjaśni wszystkie najważniejsze kwes e związane 
ze zdrowym odżywianiem. Uczestnicy będą mogli też 
zadawać pytania. Wykłady są dostępne po polsku 
i po angielsku.

Webinar 
z dietetykiem

Znany i doświadczony mistrz kuchni prowadzi 
warsztaty kulinarne, gdzie wspólnie z uczestnikami 
przyrządzają oryginalne dania ze składników 
przesłanych w paczce

Wspólne gotowanie 
online z mistrzem kuchni



Kim jesteśmy?

Jesteśmy polską rodzinną firmą.
Owoce, warzywa, bakalie, soki i inne produkty dystrybuujemy

 we współpracy z lokalnymi dostawcami. Zdrową żywność do firm 
w całej Polsce dostarczamy już od 10 lat

Nasze opakowana wykonane z kartonu i są pozbawione uszlachetniaczy 
dzięki czemu w pełni nadają się do recyklingu.

W trakcie pandemii koronawirusa razem z naszymi Klientami przekazaliśmy 
ponad 100 ton świeżych warzyw i owoców do Banków Żywności i Szpitali 

w całym kraju w ramach akcji #wspieram.





Zadzwoń: 22 868 04 99 
Napisz: zapytania@dailyfruits.pl 

Potrzebujesz 
więcej informacji?


