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Szanowni Państwo, 

 

KW Grupa to firma B2B  posiadająca ponad 27-letnią tradycję, specjalizująca się między innymi w obszarach z zakresu budowy dystrybucji  

i tworzenia projektów innowacyjnych. Zapraszam Państwa do współpracy w zakresie projektu dedykowanego turystom odwiedzającym Kraków  

oraz mieszkańcom Miasta i okolic, którego celem jest promocja Krakowa i Regionu Małopolskiego.  

 

Liczę, iż nasza koncepcja spotka się z Państwa zainteresowaniem, dzięki czemu wspólnie zainicjujemy kolejną wspaniałą tradycję  

na stałe wpisującą się w historię Grodu Kraka. 

 

                                                                                                                             Z wyrazami szacunku 

 



Specjalizujemy się w zakresie: 

 

 tworzenia strategii projektów  

 innowacyjnych 

 budowy nowoczesnych kanałów  

    dystrybucyjnych i sprzedażowych 

 wprowadzania nowych marek do sieci  

    sprzedaży wielkopowierzchniowej  

    i kanału tradycyjnego 

 opracowywania strategii marketingu  

    i rozwoju przedsiębiorstw 

 opracowywania i koordynacji planów  

   restrukturyzacyjnych 

 inwestycji w zakup udziałów w spółkach 
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Wspaniała pamiątka  
z polski ! 

Jedyny w swoim rodzaju wyrób piekarniczy z piernika,  

w kształcie smoka, wykonany według  ściśle opracowanej 

receptury.  

 



“ 
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STAWIAMY NA: 
SMAK 

RECEPTURĘ 

tylko z regionalnych składników 

JAKOŚĆ 



Opakowanie Smoczej Przekąski 

Opakowanie nawiązujące do 

tradycji, logowane Znakiem 

Krakowa 

 

Na odwrocie opakowania 

przewidziane miejsce na 

reklamę dla partnerów 

biznesowych 
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Smocze Puzzle ze słodkim  
upominkiem w środku  
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Kraków 
Miasto turystów 

Jedno z najpiękniejszych miast 

Europy- każdy turysta chce mieć 

pamiątkę dla najbliższych  

Smok Wawelski jest jednym z 

najbardziej znanych symboli 

Krakowa 

Tylko w 2017 roku Kraków odwiedziło 

prawie 13 mln turystów, którzy zostawili 

tam ponad 5 miliardów 480 mln zł.  



Miejsca sprzedaży 
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 Punkty Informacji Miejskiej  

    Info Kraków 

Kopalnia Soli w Wieliczce 

 Port Lotniczy Kraków- Balice 

Krakowskie Muzea  

Miejsca historyczne 

Wydarzenia sportowe 

Wydarzenia kulturalne 

 Stacje paliw 

 



 

Dzieci!  
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Dzieci kochają słodycze,  

dlatego smocza przekąska jest idealnym  

upominkiem dla najmłodszych 

 

w  dodatku 

Przepysznym 
 



Współpracuj z 

Nami! 

Promuj Małopolskę 
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Wielu turystów przyjeżdża do Polski  

transportem drogowym.  

Stacja paliw jest punktem postojowym  

podczas każdej wycieczki.  

 

Często to właśnie na stacji,  

w drodze powrotnej do kraju ojczystego,  

turyści dokupują brakujące pamiątki  

dla rodziny i bliskich. 



Z Nami będziesz 

Wspierać rozwój  

Polskiej Piłki 

Promować firmę  

w Polsce i 

zagranicą 

Propagować 

Polską Kulturę 
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Polska to przepiękny Kraj!   
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Warto ją promować. 



Projekt opracowany przez KW Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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Krzysztof Czwartkiewicz 

601 997 996 

 

k.czwartkiewicz@kwgrupa.com 

www.kwgrupa.com 

 

 

 


