
Dzień dobry!

W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej, przesyłam 
Ci propozycję inwestycyjno-rozwojową.

Reprezentuję naszą rodzinną firmę Bieszczadzkie Smaki, istniejącą 
od blisko 15 lat. Znasz naszą historię i wiesz, że wszystkie produkty, 
które można u nas kupić wytwarzamy samodzielnie. W nasze produkty 
wkładamy nie tylko wiele pracy, ale i całe nasze serca. W większości są to 
autorskie przepisy, począwszy od chlebów czy konfitur, poprzez syropy, 
pasty wegańskie i sery, skończywszy na alkoholach regionalnych, czyli 
nalewkach i destylatach. Od czterech lat tworzymy także alkohole 
starzone. Z każdym rokiem poszerzamy naszą ofertę i staramy się 
zaskakiwać i zaciekawiać naszych Klientów, w tym również Ciebie.

Nie ukrywamy, że jest to dla nas bardzo ważne. Szczere rozmowy, 
bardzo przyjacielskie, płynące prosto z serca, pozwalają nam na tego 
rodzaju propozycję.

A oto ona, nasza podwójna propozycja:

Propozycja inwestycyjna, czyli dziś kupujesz beczkę dębową z alkoholem 
a odbierasz ją w 2025 (szczegóły inwestycji znajdziesz poniżej), dzięki 
czemu wejdziesz w posiadanie niepowtarzalnego, jedynego w swoim 
rodzaju trunku; 

Propozycja rozwojowa dla nas, gdyż to dzięki Tobie przyspieszymy 
realizację naszego projektu budowy DESTYLATNI w Smolniku, której 
zawsze będziesz honorowym Gościem.

Dziękujemy za zainteresowanie i zaufanie. 
Wiesia i Bogdan



I pakiet

Dębowa beczka, 20 litrów. 
Zalana Destylatem z tarniny - T52

Cena brutto: 6,600 PLN 
Limit: 24 beczki 
Czas inwestycji: 3 lata

Co otrzymasz inwestując w dębową beczkę 
z alkoholem naszej produkcji? 

1. Grudzień 2023 roku otrzymasz zestaw prezentowy: 
• 1 x wybrany destylat 0,5l 
• 2 x wybrana nalewka 0,5l 
• 2 x kieliszek do destylatów owocowych 

2. Grudzień 2024 roku otrzymasz zestaw prezentowy: 
• 1 x wybrany destylat 0,5l 
• 2 x wybrana nalewka 0,5l 
• 2 x kieliszek do destylatów owocowych 

3. Połowa 2025 roku otrzymasz (do wyboru): 
• dębową beczkę z zawartością trunku Dębniak 

Tarninowy (na życzenie grawer logo Twojej firmy lub 
imię i nazwisko na beczce) 

• zawartość beczki rozlaną do 40 półlitrowych butelek
• zysk finansowy od przeniesienia własności beczki

4. Wedle życzenia imienna beczka może zostać w Smolniku.
Na ponowne zalanie beczki wybranym alkoholem dajemy 
5% rabatu od obowiązującej ceny netto. Beczkę możemy zalać 
nawet ośmiokrotnie przed wypaleniem. 

5. Zaproszenie imienne na otwarcie destylarni w Smolniku 
wiosną 2024 roku.

6. Cegiełka z imieniem i nazwiskiem Inwestora wmurowana 
honorowo w ścianę destylarni. 

7. Beczułkę o pojemności 2l z Szyszką Mocną (edycja specjalna) 
za polecenie trzech osób, które zainwestują w którąś z beczek.



II pakiet

Dębowa beczka, 20 litrów. 
Zalana Szyszką Mocną

Cena brutto: 5,500 PLN 
Limit: 36 beczek 
Czas inwestycji: 3 lata

Co otrzymasz inwestując w dębową beczkę 
z alkoholem naszej produkcji? 

1. Grudzień 2023 roku otrzymasz zestaw prezentowy: 
• 1 x wybrany destylat 0,5l 
• 1 x wybrana nalewka 0,5l
• 1 x wybrana nalewka 0,2l 
• 2 x kieliszek do destylatów owocowych 

2. Grudzień 2024 roku otrzymasz zestaw prezentowy: 
• 1 x wybrany destylat 0,5l 
• 1 x wybrana nalewka 0,5l 
• 1 x wybrana nalewka 0,2l 
• 2 x kieliszek do destylatów owocowych 

3. Połowa 2025 roku otrzymasz (do wyboru): 
• dębową beczkę z zawartością trunku Szyszka Mocna 

Dębowa (na życzenie grawer logo Twojej firmy lub imię 
i nazwisko na beczce) 

• zawartość beczki rozlaną do 40 półlitrowych butelek
• zysk finansowy od przeniesienia własności beczki 

4. Wedle życzenia imienna beczka może zostać w Smolniku. 
Na ponowne zalanie beczki wybranym alkoholem dajemy 
5% rabatu od obowiązującej ceny netto. Beczkę możemy zalać 
nawet ośmiokrotnie przed wypaleniem. 

5. Zaproszenie imienne na otwarcie destylarni w Smolniku 
wiosną 2024 roku.

6. Cegiełka z imieniem i nazwiskiem Inwestora wmurowana 
honorowo w ścianę destylarni. 

7. Beczułkę o pojemności 2l z Szyszką Mocną (edycja specjalna) 
za polecenie trzech osób, które zainwestują w którąś z beczek.


