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Do każdej butelki dodajemy gratis torebkę prezentową. 

Chcesz spersonalizować swój zakup? 
Skonsultuj się z doradcą i zamów torebkę 
lub kartonik z Twoim logo.

Do każdej butelki 
torebka prezentowa

GRATIS



BIZNESOWY UPOMINEK 
Z OSOBISTYM AKCENTEM

KRAWATKA*
W zależności od ilości od 

7zł netto / szt

GRAWER*
W zależności od ilości 

15zł / sztZAWIESZKA*
W zależności od ilości 

4,5zł przy 50szt

Skorzystaj z możliwości personalizacji 
zamówionego alkoholu.

Nie masz pomysłu? 
Pomożemy Ci znaleźć optymalne rozwiązanie.

* Personalizacja do indywidualnej wyceny – skontaktuj się z naszym doradcą. Podane ceny są cenami netto.



Istnieje możliwość wykonania dla Państwa 
specjalnych zestawów podarunkowych: 
ich skład dostosujemy do okoliczności oraz budżetu.



Martini Fiero
Martini Fiero o nucie czerwonej 

pomarańczy z rejonu Morza 
Śródziemnego. Tradycyjna technika 

produkcji zachowująca bogactwo 
eterycznych

olejków. Intensywna czerwono-
pomarańczowa barwa i słodko-gorzki 

smak wermutu

1000ml

Martini Prosecco
Aromat: świeże kwiaty, jabłkowa nuta, 

gruszka, banan  Smak: wspaniale 
wytrawny,  zbalansowany z nutą 

świeżych owoców.
Finisz: delikatnie ziołowy  DOC - 100% 

winogron Glera

750 ml

Dewar’s 8 Y.O.  Carribean
Smooth

8-letnia whisky poddawana  procesowi 
podwójnego leżakowania .Po wymieszaniu  

destylatów dodatkowo finiszowana przez min. 
6 miesięcy w beczkach po karaibskim  rumie, 

dzięki czemu zyskuje  nuty tropikalnych 
owoców,  karmelu i brązowego cukru. 

700 ml

Bacardi Spiced
Aromat: wanilia i cynamon. Smak: słodki i 

pikantny. Finisz: czarny pieprz i krówki. 
Mieszanka rumów dojrzewających w 

wypalanych beczkach z amerykańskiego 
dębu połączonych z naturalnymi aromatami 

i przyprawami dla uzyskania wyrazistego, 
ale gładkiego smaku.

700ml

BestsellerBestseller BestsellerBestseller



Wina musujące Martini pojawiają się wszędzie tam, gdzie dobra zabawa i są uwielbiane na całym świecie. 
W 1895r. Frederico Martinotti zrewolucjonizował wytwarzanie win musujących opracowując w pełni kontrolowany
proces fermentacji.

MARTINI
Asti

Aromat: świeże winogrona,  melon, 
brzoskwinia i słodkie  pieczywo. Smak: 

słodki i zbalansowany  
Finisz: wspaniale gładki i elegancki.

DOCG - najwyższa klasa  włoskiego wina.

ABV: 7,5%.. 
Pojemność: 750 ml/350ml/200ml

MARTINI
Prosecco

Aromat: świeże kwiaty, jabłkowa nuta, 
gruszka, banan  Smak: wspaniale 

wytrawny,  zbalansowany z nutą świeżych 
owoców.

Finisz: delikatnie ziołowy  DOC - 100% 
winogron Glera

Pojemność750ml/200ml

MARTINI
Rose Extra Dry

Aromat: wspaniała, kwiatowa nuta z 
domieszką  poziomki, maliny Smak: 

półwytrawny, urzekający, kwiatowo-
owocowy,  świetnie zbalansowany.

Finisz: dzika róża.  

ABV: 9,5%.Pojemność 750ml.

* Informacje o cenach poszczególnych produktów dostępne na stronie bacardimartinib2b.pl

BestsellerBestseller



Wermuty Martini to klasyk, którego nie trzeba przedstawiać. Z powodzeniem będą podstawą wielu orzeźwiających, aromatycznych 
drinków, np.z dodatkiem tonicu, wody gazowanej i owoców.

MARTINI
ROSATO

Barwa: różowa Aromat: nuty goździ
ków, cynamonu oraz  gałki

muszkatołowej
połączone z lekkim aromatem maliny

i cytryny. Smak: odświeżający, 
słodkokwaśny, z nutą pikanterii.

ABV: 14,4%  
Pojemność: 1000ml.

MARTINI
BIANCO

Barwa: jasnosłomkowa Aromat: 
połączenie  intensywnej, 

aromatycznej nuty ziół z łagodną  
delikatnością wanilii.

Smak: doskonałe zrównoważenie 
pomiędzy  nutą gorzką i słodką. 

ABV: 14,4%.
Pojemność: 1000ml.

MARTINI
ROSSO

Barwa: wiśniowa  Aromat: połączenie 
aromatu włoskich ziół zbilansowane 

egzotycznymi,  gorzko-słodkimi nutami  
drzewnymi. Smak: słodko-gorzki, o 

korzennym  charakterze.

ABV: 14,4%.
Pojemność: 1000ml.

MARTINI
FIERO

Barwa: intensywnie  czerwona.
Aromat: nuty czerwonej pomarańczy
i mandarynki subtelnie  przełamane 

aromatem  piołunu.
Smak: orzeźwiający  słodko-gorzki

ABV: 14,4%. 
Pojemność: 1000ml.

MARTINI
EXTRA DRY

Barwa: jasna  Aromat: wyczuwalne  nuty 
malin i cytryn,  muśnięte aromatem  

drzewnym.
Smak: wytrawny, wyczuwalne owocowe 

nuty
z charakterystyczną  lekką kwaskowatością.  

ABV: 18% 
Pojemność: 1000ml.

Bestseller Bestseller

* Informacje o cenach poszczególnych produktów dostępne na stronie bacardimartinib2b.pl



MARTINI RISERVA SPECIALE 
AMBRATO

Biały wermut na bazie Moscato DOCG  z 
regionu Asti, miodowo-złocisty kolor,  z 

nutami drzewnymi i ziołowymi.
Egzotyczne składniki: żółta kora chinowca 

i chiński rabarbar.

ABV: 18%. Pojemność. 750ml.

MARTINI RISERVA SPECIALE 
RUBINO

Czerwony wermut z wina ze szczepów  
Nebbiolo w Piemoncie, głęboki kolor  i 
lekko gorzkawe, wiśniowo-kwiatowe  
nuty. Egzotyczne składniki: czerwone  

drzewo sandałowe.

ABV: 18%. Pojemność 750ml

* Informacje o cenach poszczególnych produktów dostępne na stronie bacardimartinib2b.pl



Historia rumów Bacardí sięga ponad150 lat. Receptury powstawały jeszcze zanim Facundo Bacardi otworzył w 1862 swoją  pierwszą
destylarnię na Kubie, w Santiago de Cuba.
Sekretem wyśmienitego rumu jest unikalny szczep drożdży – La Lavendura Bacardi.

BACARDI
Carta Oro

Aromat: orzechy i masło. Smak: bogaty i 
prażony. Finisz: wytrawny i lekko słodki. 

Bogate smaki i złocisty kolor w 
prażonych dębowych beczkach. Sekret 

jego wyjątkowego łagodnego 
charakteru? Mieszanka tajemniczych 

węgli..

ABV: 37,5%. Pojemność700ml

BACARDI
Spiced

Aromat: wanilia i cynamon. Smak: 
słodki i pikantny. Finisz: czarny pieprz i 

krówki. Mieszanka rumów 
dojrzewających w wypalanych beczkach 
z amerykańskiego dębu połączonych z 
naturalnymi aromatami i przyprawami 

dla uzyskania wyrazistego, ale 
gładkiego smaku.

ABV: 35%. Pojemność.700ml

BACARDI
Carta Blanca

Aromat: migdały i owoce. Smak: gładki i 
kremowy. Finisz: suchy, czysty, świeży. 

Wysublimowany rum do koktajli, nie 
dominuje nad innymi smakami ani nie 

znika po zmieszaniu. Idealny do 
klasycznych koktajli z rumem, takich jak 

Mojito.

ABV: 37,5%. Pojemność 700ml

BACARDI
Carta Negra

Aromat: tosty i orzechy. Smak: 
tropikalny i średnio treściwy. Finisz: 
wędzony i melasowy. Czarny rum, 

stworzony z pasją przez Maestros de 
Ron BACARDÍ. Niektórzy mogą nazwać 

to czarną magią.

ABV: 40%. Pojemność 700ml

BestsellerBestseller

* Informacje o cenach poszczególnych produktów dostępne na stronie bacardimartinib2b.pl

BestsellerBestseller



DEWAR’S
WHITE LABEL

Najczęściej nagradzana  szkocka whisky 
typu blended, poddawana unikatowemu 

procesowi podwójnego leżakowania, 
dzięki  któremu jest wyjątkowo  delikatna. 
Charakteryzuje  się aksamitnymi, słodkimi  

nutami gruszki i wanilii.

ABV: 40%.
Pojemność 700ml

DEWAR’S 8 Y.O. Carribean
Smooth

8-letnia whisky poddawana  procesowi 
podwójnego leża- kowania dla uzyskania 

łagod- nego smaku. Po wymieszaniu  
destylatów dodatkowo finiszo- wana przez 
min. 6 miesięcyw beczkach po karaibskim  

rumie, dzięki czemu zyskuje  nuty 
tropikalnych owoców,  karmelu i brązowego 

cukru.
ABV: 40%.

Pojemność 700ml

Bestseller

* Informacje o cenach poszczególnych produktów dostępne na stronie bacardimartinib2b.pl



MARTINI RISERVA SPECIALE 
BITTER

Martini Bitter to zbalansowana miesz-
kanka ponad 20 włoskich i egzotycznych  

ziół i przypraw, stworzona w oparciu o 
recepturę Luigiego Rossi z 1872 roku.  

ABV:28,5%. 
Pojemność 750ml

BACARDÍ
AÑEJO CUATRO

Pierwszy etap w podróży po starzonych 
rumach. Leżakowany przez  minimum 4 

lata w karaibskim słońcu.  Ma intensywny, 
złoto-brzoskwiniowy  odcień i subtelne 
nuty wanilii, goździka, miodu oraz dębu.

ABV: 40%.. 
Pojemność 700ml

BACARDÍ 
RESERVA OCHO

Starzony rum o złotej barwie, leża- kowany przez 
miniumum 8 lat w  karaibskim słońcu. Ma głęboki i 

wielo- wymiarowy smak, z nutami suszonej  
śliwki, brzoskwini, wanilii i gałki  muszkatałowej.
Doskonały w koktajlach bazujących na ciemnym 

rumie  oraz serwowany z lodem.

ABV: 40%..
Pojemność 700ml

Bestseller

* Informacje o cenach poszczególnych produktów dostępne na stronie bacardimartinib2b.pl

Bestseller



DEWAR’S
SPECIAL RESERVE 12 Y.O

Swoją delikatność Dewar's 12  zawdzięcza 
procesowi  podwójnego leżakowania. Po  
zmieszaniu whisky zbożowej  za słodową 

otrzymany blend  zostaje ponownie przelany  na 
6 miesięcy do dębowych

beczek, aby uzyskać wyjątkowo  delikatny smak 
oraz pełne  owocowe i miodowe nuty.

ABV: 40%.
Pojemność 700ml

BOMBAY SAPPHIRE 0,7L

Bombay Sapphire, London Dry Gin to nie 
tylko #1 premium gin na świecie, ale także 
doskonale zbalansowany smak, idealny do 

eksperymentów. 

ABV: 40%.
Pojemność: 700 ml.

BestsellerBestseller

* Informacje o cenach poszczególnych produktów dostępne na stronie bacardimartinib2b.pl

DEWAR’S SPECIAL RESERVE 
15 Y.O.

Dewar's 15 charakteryzuje  się łagodnym 
smakiem  dzięki unikatowemu procesowi 
podwójnego leżakowania. Wyróżnia się 

miodową  słodyczą z nutą owocówi
ciągnącego się toffee.  Delikatny kwiatowy 
aromat  uwalnia się przyjemnym,  długim 

finiszem. 
ABV: 40%.

Pojemność 700ml.



BACARDÍ 
RESERVA DIEZ

Powstaje z najlepszych, starannie  
wyselekcjonowanych, starzonych  rumów, 

leżakujących minimum 10 lat  w karaibskim 
słońcu. Ma zbalansowany smak, z nutami 

karmelizowanej  wanilii, dębu oraz owoców: 
banana,  gruszki i melona. Najlepiej cieszyć się  

jego smakiem bez dodatków.

ABV: 40% 
Pojemność.700ml

SANTA TERESA 1796

Wenezuelski rum produkowany pod dachem 
jednej destylarni od ponad 200 lat w rękach 

jednej rodziny. Starzony metodą solera, z 
wykorzystaniem nawet 35 letnich 

destylatów, dla uzyskania wytrawnego, 
zrównoważonego smaku.

ABV: 40%.
Pojemność: 700 ml.

BANKS RUM

Najwyższej jakości mieszanka rumów z kilku 
karaibskich wysp i rzadkiego rumu 

z indonezyjskiej jawy Współtworzony przez Jima 
Meehana jednego z najbardziej znanych i 

cenionych barmanów swojej generacji, który 
zrobił wszystko żeby rum Banks był idealny dla 

miksowania.

ABV: 43%.
Pojemność: 700 ml.

PYRAT XO RESERVE

Elegancki i wyrazisty Pyrat charakteryzuje się 
bogatym kolorem bursztynu i aromatem drewna 

dębowego. Smak to wyborne połączenie i 
wyśmienita równowaga drewna dębowego, 
wanilii, pomarańczy oraz cukru trzcinowego, 

z lekką przyprawą pod koniec.

ABV: 40%.
Pojemność 700ml

Bestseller

* Informacje o cenach poszczególnych produktów dostępne na stronie bacardimartinib2b.pl



DEWAR’S 18 Y.O.

Dewar’s 18 YO to unikalna kompozycja 
wybornych i rzadkich whisky typu single malt oraz 
grain z różnych regionów Szkocji. Ta aromatyczna 

18-letnia szkocka whisky zbierała nagrody na 
całym świecie od momentu wprowadzenia jej do 

asortymentu w 2003 roku.

ABV: 40%.
Pojemność 700 ml

ABERFELDY 12 YEAR OLD 

Do produkcji tych wytwornych single maltów
wykorzystuje się wodę z ujęcia Pitilie Burn

zawierającą aluwialne złoto. Dzięki wydłużonemu 
procesowi fermentacji powstaje whisky o 

aromacie dojrzałych owoców i słodyczy miodu.

ABV: 40%.
Pojemność: 700 ml.

* Informacje o cenach poszczególnych produktów dostępne na stronie bacardimartinib2b.pl

OXLEY

OXLEY to rewolucyjny angielski gin o świeżym, 
klasycznym smaku. Powstaje w wyniku 

innowacyjnego procesu destylacji na zimno. 
Destylacja na zimno zachodzi w temperaturze -5°C 

w próżni. Pozwala ona na wyodrębnienie 
naturalnych aromatów składników roślinnych i 

wzbogacenie nimi ginu OXLEY.

ABV: 47%.
Pojemność 700ml



PATRÓN SILVER 

Patrón to #1 ultra premium tequila na 
świecie, przeznaczona dla poszukujących 

perfekcji bez kompromisu.

ABV: 40%.
Pojemność: 700 ml.

ST-GERMAIN 

ST-GERMAIN to likier kremowy w smaku, 
gładki i mocno owocowy, zdominowany przez 

świeże akcenty lychee, brzoskwini, gruszki i 
cytrusów takich jak soczyste pomarańcze i 

grejpfruty. Przyjemny i długi finisz zaskakuje 
nutami kwiatowymi, smakiem kokosa, orzecha 

laskowego i marakui.

ABV: 20%.
Pojemność: 700 ml.

* Informacje o cenach poszczególnych produktów dostępne na stronie bacardimartinib2b.pl



* Informacje o cenach poszczególnych produktów dostępne na stronie bacardimartinib2b.pl

ABERFELDY 16 YEARS OLD

Do produkcji tych wytwornych single maltów
wykorzystuje się wodę z ujęcia Pitilie Burn zawierającą 

aluwialne złoto. Dzięki wydłużonemu procesowi 
fermentacji powstaje whisky o aromacie dojrzałych 

owoców i słodyczy miodu

ABV: 40%.
Pojemność: 700 ml.



Zapraszamy do zapoznania się z ofertą świątecznych 
zestawów prezentowych Bacardi-Martini dla 
pracowników i kontrahentów. 

Zestawy przygotowaliśmy tak, aby każdy znalazł coś 
wyjątkowego w dobrej cenie.

Jeśli jednak chcesz skompletować własny zestaw 
i otrzymać indywidualną ofertę, zapraszamy do 
kontaktu. 



160,99 zł
brutto

147,99 zł
brutto

Skład zestawu:

Bacardi Spiced 0,7l; garść pysznych pralin zamknięta w świątecznym worku, przetwór 
owocowy Malina 100%; kawa Gwatemala z rodzinnej palarni 100g, drewniana skrzynka 
z możliwością personalizacji

Skład zestawu:

Bacardi Spiced 0,7l; garść pysznych pralin zamknięta w świątecznym worku, przetwór 
owocowy Malina 100%; kawa Gwatemala z rodzinnej palarni 100g, pudełko kartonowe 
z możliwością personalizacji

*cena od *cena od 



159,99 zł
brutto

147,99 zł
brutto

Skład zestawu:

Dewar’s Caribbean Smooth 8YO 0,7l; czarna herbata z miodem Manuka; greckie oliwki 
Kalamata bez pestek; czekolada Merci 100g; drewniana skrzynka z możliwością personalizacji

Skład zestawu:

Dewar’s Caribbean Smooth 8YO 0,7l; czarna herbata z miodem Manuka; greckie oliwki 
Kalamata bez pestek; czekolada Merci 100g; pudełko kartonowe z możliwością personalizacji

*cena od 



127,99 zł
brutto

113,99 zł
brutto

Skład zestawu:

Martini Prosecco 0,75l; świąteczna świeca zapachowa; garść pralin w świątecznym 
worku; żurawina oblana czekoladą 100% naturalnych składników; drewniana skrzynka 
z możliwością personalizacji

Skład zestawu:

Martini Prosecco 0,75l; świąteczna świeca zapachowa; garść pralin w świątecznym 
worku; żurawina oblana czekoladą 100% naturalnych składników; pudełko kartonowe
z możliwością personalizacji

*cena od *cena od 



Dołącz do naszego programu B2B i ciesz się atrakcyjnymi cenami oraz 
innymi przywilejami uczestników.

Masz pomysł na nietypową realizację? Potrzebujesz pomocy przy 
wyborze trunków i stworzeniu idealnych upominków?

Dedykowani specjaliści Bacardi-Martini Spot są do Twojej dyspozycji!

Zarejestruj się już dziś na bacardimartinib2b.pl

Emilian Pawlukiewicz
emilian.pawlukiewicz@bacardimartinib2b.pl

502 410 845 (kontakt bezpośredni)

Joachim Czekała
joachim.czekala@bacardimartinib2b.pl
505 195 756 (kontakt bezpośredni)

mailto:emilian.pawlukiewicz@bacardimartinib2b.pl
mailto:joachim.czekala@bacardimartinib2b.pl

