
Oferta współpracy B2B  

 

- dla sklepów, hurtowni, firm i instytucji 

 

 

O produkcie: 

 

Woskowijka - to opakowania wielokrotnego użytku na bazie bawełny i wosku pszczelego,  

zastępujący popularną folię spożywczą i aluminiową. Jest w 100% naturalny, 

biodegradowalny, antybakteryjny i pięknie wygląda. Produkt ten wpisuje się znakomicie w 

najnowsze trendy na rynku - zero waste i no plastic.  Idealnie nadają się do pakowania chleba, 

kanapek, warzyw, owoców, serów, ziół i resztek jedzenia w naczyniach.  

 

 

O firmie: 

 

Manufaktura Malu jest pierwszym i obecnie największym producentem woskowijek na 

Polskim rynku. Powstaliśmy na przełomie 2017 i 2018 roku w Krakowie i od początku naszej 

działalności stawiamy na najwyższą jakość produktu i niepowtarzalne wzornictwo. Jesteśmy 

również właścicielami i pomysłodawcami marki Woskowijka ® , którą w późniejszym czasie 

zaadaptowali inni producenci.  

 

Nasze produkty mogą poszczycić się prestiżowymi wyróżnieniami przyznanymi m.in. przez 

Łódź Design Festiwal, Instytut Wzornictwa Przemysłowego czy Wyższą Szkołę im. Leona 

Koźmińskiego. 

 

 

Oferta hurtowa i personalizowana: 

 

Proponujemy współpracę w 3 kategoriach produktów: 

 

❖ Oferta hurtowa naszych produktów z aktualnej kolekcji - skierowana do sklepów 

ekologicznych/zero waste, delikatesów, hurtowni ekologicznych. 

➢ Najwyższa jakość produktów 

➢ Konkurencyjne ceny 

➢ Niskie minimum logistyczne 

➢ Wsparcie marketingowe 

 

❖ Oferta produktów personalizowanych z własnym wzorem - skierowana do 

szerokiego grona firm i instytucji oraz agencji reklamowych, eventowych i 

marketingowych, chcących wyróżnić się na rynku ciekawym produktem/prezentem w 

duchu ekologicznym. 

➢ Elastyczność oferty w zależności od budżetu - ceny już od 11,00 PLN netto 

➢ Minimum logistyczne dla personalizacji to 200 zestawów 

➢ Pełny nadruk w kolorystyce CMYK oraz personalizacja opakowania(w tym 

inne wersje językowe) 



➢ Czas realizacji od 5 do 20 dni roboczych w zależności od ilości 

➢ Ponad 100 projektów już zrealizowanych, dla takich marek jak: Electrolux, 

PZU, Kikkoman, Zalando, Samsung, Energa, Komisja Europejska, Shell, 

Hochland, Brita, Rossmann, itd. 

 

❖ Oferta eko boxów prezentowych z naszymi produktami - świetna propozycja na 

zbliżający się sezon świąteczny. 

➢ Boxy standardowo zawierają - Woskowijki by Malu (personalizowane lub 

standardowe), ręcznie wypiekaną Granolę w ozdobnym słoiku (Malu Granola) 

oraz wielorazowy kubeczek naszego partnera - Stojo.   

➢ Realizujemy zamówienia od 50 - 2000 szt 

➢ Możliwość dostosowania zestawu do budżetu klienta 

➢ Obsługa wysyłki na terenie całej Polski 

 

Kontakt: 

 

W sprawie wycen i propozycji współpracy zapraszamy do kontaktu mailowego lub 

telefonicznego. 

 

 

 

Łukasz Wilczek 

General Manager 

 

E: info@woskowijki.pl 

T: +48 600 101 396 

 

www.woskowijki.pl 

F: woskowijka 

Ig: woskowijki 
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