
wpis do katalogu firm / paid entry
149 zł netto za rok / 149 zł per year + VAT (G.S.T)

nazwa firmy / company name

adres / address

telefon / phone fax

e-mail www

informacje o firmie / description about your company

kategorie / type of service

  akcesoria / accessories
  artyści plastycy / artists goldsmiths
  bursztyn / amber jewellery
  bursztyn w srebrze / silver & amber jewellery
  bursztyn w złocie / gold & amber jewellery
  bursztyn z innymi kamieniami / amber with other gems
  firmy kurierskie / spedition
  galerie i sklepy / galleries & stores
  narzędzia i maszyny / machines and tools
  surowiec bursztynowy / raw amber
  inne / others

Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na zamieszczenie podanych danych w bazie katalogu firm portalu Amber.Com.Pl  i  
wykorzystywanie ich teraz i w przyszłości w celach marketingowych, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą z 
dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Równocześnie 
masz możliwość wglądu do Twoich danych, do ich aktualizacji lub usunięcia.



przykład / example

Galerie Boruni
Boruni zaprasza do odkrycia magii bursztynu i do sprawienia sobie i bliskim 
prezentu w postaci precyzyjnie wykonanej biżuterii oraz przedmiotów 
codziennego użytku.

adres:
Rynek Główny 1/3
31-042 Kraków

tel: +48 12 423 10 81

fax: +48 12 423 10 81

email: amber@boruni.pl

website: www.boruni.pl

Galerie BORUNI należące do Grupy Mikołajczyki 
Amber od wielu lat specjalizują się w sprzedaży 
biżuterii bursztynowej. Dzięki współpracy z 
wiodącymi w Polsce producentami biżuterii oraz 
znanymi artystami - plastykami oferują klientom 
najpiękniejsze wyroby z bursztynu oprawione w 
srebro Ag 925, jak również 14 i 18-karatowe złoto. 
Oprócz biżuterii damskiej i męskiej w galeriach 
BORUNI znajdziesz unikatowe wyroby użytku 
codziennego tj. noże do otwierania 
korespondencji, ozdobne łyżeczki, cukiernice, 
szkło oprawiane w srebro i bursztyn, perfumetki, 
wizytowniki, jak również piękne rzeźby 
bursztynowe oraz ręcznie wykonane szachy. 
Wyroby cechuje niepowtarzalność, autentyczność, 
a sposób oprawy bursztynu - "perły Bałtyku" 
podkreśla szlachetność jego natury.

KRAKÓW
Rynek Główny 1/3 - Sukiennice
ul. Grodzka 60 (NEW!)
ul. Floriańska 42
ul. Kanonicza 22 - nr 1
ul. Kanonicza 22 - nr 2
Sukiennice Kram: 23, 29, 36
Radisson SAS Hotel
Crown Piast Hotel & Park

WARSZAWA
Marriott Hotel
Hotel Hilton

Uwaga / Attention
Razem z danymi prosimy o przesłanie logo firmy. / Along with data attache logo of the company.

Format: jpg lub gif  /  Format: jpg or gif

Rozmiar logo: 250x250 pix, 72 dpi  /  Logo size: 250x250 pix, 72 dpi

Rozmiar zdjęcia: 600x450 pix, 72 dpi  /  Picture's size: 600x450 pix, 72 dpi

mailto:amber@boruni.pl
http://www.boruni.pl/

	  surowiec bursztynowy / raw amber

