
ПОДАРУНКОВІ

ФРОНТМЕД: КОЛЕКЦІЯ «РОЗКВІТАЙ»

НАБОРИ



ФронтМед – український виробник 
натуральних солодощів,  медових 
десертів та ексклюзивних корпоративних 
подарунків.

Ми – соціальне підприємство, у команді 
працюють воїни АТО та їх дружини. 
Розпочавши співпрацю, ви допомагаєте 
нам реалізуватися, розвиватися та 
створювати нові робочі місця.

Про нас

медові десерти
крем-мед
трав’яний чай

свічки з вощини
пастила
фріпси

Наша продукція

Наш досвід

5 років роботи підприємства
300+ виконаних корпоративних замовлень
15000+ задоволених клієнтів



Формування подарунків

Наповнення

Медові десерти
Крем-мед
Трав’яний чай
Пастила
Фріпси
Свічки з вощини
Брендоване печиво

( до набору можемо 
додати  фірмові чашки, 
підставки, листівки або 
інші елементи)

Упаковка

Дерев’яні коробки
Коробки зі шпону
Коробки з переплетеного 

картону
Крафтові коробки
Крафтові пакети

(самостійно виготовляємо
дерев’яні коробки за 
індивідуальними розмірами)

Брендування

Брендовані етикетки у 
фірмових кольорах
Декоративні чохли з 
логотипом
Гравіювання дерев’яних 
коробок
Брендовані дерев’яні 
ярлики



Десерт-комплімент
"Твоя весна"

Пакування:
Крафтова коробка (9,5 х 8,5 х 8,5 см) 
зі стрічкою та наліпкою “Розквітай”

Десерт на вибір:
Крем-мед «Нутелла», 200 мл
або десерт «Горіхове асорті», 200 мл

189 грн

124 грн



Подарунковий набір
«Зі святом», S 

Пакування:
Крафтова коробка (22 х 12,5 х 8 см)
з декоративним чохлом “Зі святом!”

Наповнення:
Крем-мед «Нутелла», 100 мл
Мікс горішків «Фундук &Мигдаль», 100 г
Пастила "Малина", 15 г
Пастила "Апельсин", 15 г
Букет із сухоцвітів

255 грн



Подарунковий набір
«Зі святом», М

Пакування:
Крафтова коробка (22 х 12,5 х 8 см)
з декоративним чохлом “Зі святом!”

Наповнення:
Крем-мед «Нутелла», 100 мл
Десерт "Горіхове асорті", 100 мл 
Пастила "Малина", 15 г
Пастила "Апельсин", 15 г
Печиво "Тій, що підтримує"

325 грн



Подарунковий набір
«Розквітай»

Пакування:
Крафтова коробка білого кольору
(20,5 х 10 х 15 см) з декоративним чохлом
та наліпкою “Розквітай”

Наповнення:
Десерт «Горіхове асорті, 100 мл
Крем-мед «Нутелла», 100 мл
Горішки «Фундук», 100 г
Горішки «Мигдаль», 100 г
Пастила «Асорті», 55 г
Дегустаційна ложка для меду

545 грн



Весняний бокс
«Солодкий комплімент»

Пакування:
Кругла коробка (діаметр –12,5 см, висота – 6 см)
зі шпону з прозорим віконцем
Паперовий ярлик “Розквітай!”

Наповнення:
Мед з мигдалем, 40 мл
Мед з фундуком, 40 мл
Крем-мед «Нутелла», 40 мл
Мед різнотрав’я, 40 мл

Подарункові набори

295 грн



Весняний бокс
«Солодке бажання»

Пакування:
Кругла коробка (діаметр – 18 см, висота – 6 см)
зі шпону з прозорим віконцем
Паперовий ярлик “Розквітай!”

Наповнення:
Десерт «Горіхове асорті», 100 мл
Крем-мед «Нутелла», 100 мл
Мед з фундуком та журавлиною, 100 мл
Пастила "Малина", 15 г
Пастила "Апельсин", 15 

495 грн



Весняний бокс
«Елегантність»

Пакування:
Кругла коробка (23, 5 см х 6,5 см) зі шпону
з прозорим віконцем
Паперовий ярлик “Розквітай!”

Наповнення
Десерт «Горіхове асорті», 100 мл
Мед з фундуком та журавлиною, 100 мл
Мед з сухофруктами, 100 мл
Мед різнотрав’я, 100 мл
Чай у баночці, 100 мл
Крем-мед «Баунті», 100 мл
Крем-мед «Нутелла», 100 мл

765 грн



Весняний подарунок "Асорті"

Пакування:
Дерев’яна скриня (18,5х24,5х7,5 см) з 
декоративним сіном
Паперовий ярлик “Розквітай!”

До набору входить:
Десерт «Горіхове асорті, 100 мл
Крем-мед «Ягідне парфе», 100 мл
Свічка лавандова 13х3 см, 2 шт
Горішки «Фундук», 100 г
Горішки «Мигдаль», 100 г

645 грн



Подарунковий набір
«Весняна насолода»

Пакування:
Коробка з переплетенного
картону з ложементом та
репсовою стрічкою
(21 см х 26 см х 8 см)

До набору входить:
Десерт “Горіхове асорті”, 200 мл
Мед з сухофруктами, 200 мл
Свіча натуральна з вощини (5х5см), 2 шт
Пастила «Малина», 15 г
Пастила «Апельсин», 15 г

735 грн



Весняний подарунок
«Палітра смаків»

Пакування:
Дерев’яна скриня з гравіюванням «Розквітай» 
(можливе брендування)
на 6, 9, 12 десертів по 100 мл

від 1399 грн
тут може бути
ваш логотип



Весняний подарунок «Палітра смаків»
Пакування: 
Дерев’яна скриня
(16 см х 23 см х 7 см)

Наповнення:
Десерт «Горіхове асорті»
Мед з фундуком та журавлиною
Мед з гарбузовим насінням
Мед з кеш’ю
Крем-мед «Нутелла»
Мед різнотрав’я

Пакування: 
Дерев’яна скриня
(31 см х 23 см х 7 см)

Наповнення:
Десерт «Горіхове асорті»
Мед з фундуком та журавлиною
Мед з гарбузовим насінням
Мед з кеш’ю
Крем-мед «Нутелла»
Мед різнотрав’я
Мед з кедровим горіхом
Мед з сушеним яблуком
Крем-мед з льоном
Мед з мигдалем
Мед з насінням соняшника
Мед з сухофруктами

на 12 десертів
1899 грн

на 9 десертів
1599 грн

на 6 десертів
1399 грн

Пакування: 
Дерев’яна скриня
(23,5 см х 23,5 см х 7 см)

Наповнення:
Десерт «Горіхове асорті»
Мед з фундуком та журавлиною
Мед з гарбузовим насінням
Мед з кешю
Крем-мед «Нутелла»
Мед різнотрав’я
Мед з кедровим горіхом
Мед з сушеним яблуком
Крем-мед з льоном



Брендування подарунків
Брендування декоративного чохла

Декоративний чохол розроблений 
дизайнером у весняній стилістиці.

На чохлі зображені квіти,
акцентний колір – Very Peri
(колір 2022 року за версією Pantone).

Можлива зміна колірної гами, 
відповідно до фірмових кольорів 
компанії.

Вартість брендування – 800 грн.
При замовленні наборів від 30 шт, 
брендування в подарунок.

тут може бути
ваш логотип

тут може бути
ваш логотип



Брендування подарунків
Брендування десертів

Брендування десертів передбачає:

нанесення логотипу;
зміна тексту на етикетках;
зміна кольору фону на фірмові 
кольори Вашої компанії.

Відповідно брендується пастила, 
чай та інші складові подарунку.

текст можна
змінювати

тут може бути
ваш логотип



Листівка з інформацією

Оскільки етикетки на медових 
десертах святкові, на них не 
вказуємо маркування.

Тому, до кожного набору 
розроблено листівку з інформацією:
склад, виробник, дата фасування та 
інше.

Отже, отримувач подарунку 
матиме необхідну інформацію 
для дегустації продукції.

Інформація про склад



Варіанти побажань

На етикетки Ви можете обрати 
написи-привітання з 
запропонованих тут.

Також, можна підібрати
власні написи:

слоган компанії;
тематичні привітання, що 
відповідають сфері Вашої діяльності;
інші написи.



Якщо Вам потрібна додаткова

інформація, зателефонуйте нам

та замовте дегустацію

Адже співпраця довжиною в 10 років

починається з 1 контакту

+38 (096) 617 77 70

+38 (096) 611 83 11

frontmed.com.ua

frontmedcoop@gmail.com

https://frontmed.com.ua/
mailto:frontmedcoop@gmail.com?subject=Корпоративні%20подарунки%20до%208%20березня

