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Informacja prasowa 

Kobiecy detal – porcelanowy podarunek na Dzień Kobiet 

8 marca to piękny dzień, w którym każda kobieta czuje się wyjątkowo. Najpopularniejsze prezenty 

wybierane z tej okazji to kwiaty, czy czekoladki. To piękny gest, lecz podarunek jest 

niezaprzeczalnie „ulotny”. Jak sprawić, by bliska Ci osoba poczuła się wyjątkowo, a prezent 

pozostał z nią na długie lata? Tego roku stawiamy na wyjątkowo kobiecą, a zarazem ponadczasową 

porcelanę. Przedstawiamy kolekcję Sofia, która uwiedzie każdą miłośniczkę pięknych przedmiotów 

„z duszą”. 

W dzisiejszych czasach atutem, a zarazem stylowym dodatkiem współczesnej kobiety jest piękna, 

ponadczasowa porcelana.  Z myślą o zbliżającym się Dniu Kobiet proponujemy subtelną i pełną gracji 

kolekcję Sofia. 

Sofia to kompozycja klasycznej bieli i eleganckiej formy z nowoczesnym designem. Została ozdobiona 

niepowtarzalnymi wytłoczeniami, które dodają jej wyjątkowości, a jednocześnie podkreślają subtelny 

charakter zastawy. Nieregularna linia i delikatne, ręcznie malowane, zdobienie w złocie lub platynie, 

sprawiają, że kolekcja nabiera elegancji i klasy. Będzie wspaniałym podarunkiem dla każdej kobiety 

ceniącej sobie wysoką jakość i niepowtarzalny styl.    

Kolekcja Sofia dostępna jest w trzech różnych odsłonach: białej oraz ręcznie dekorowanej platyną lub 

złotem. Oprócz zestawów obiadowych i kawowych w sprzedaży dostępne są również pojedyncze 

produkty, a wśród nich talerze, filiżanki, kubki, półmiski, waza, mlecznik, imbryk, salaterka, sosjerka, 

cukiernica. Dzięki temu każdy może samodzielnie stworzyć kompozycję idealną dla każdej kobiety. 



 
 

 

Dossier produktu: 

Garnitur do kawy 6/12 Sofia 0001 – 103,32 zł 
Garnitur do kawy 6/12 Sofia 3604/3607 - 126,57 zł 
Garnitur do kawy 39 el. dla 12 osób Sofia 001 - 374,15 zł 
Garnitur do kawy 39 el. dla 12 osób Sofia 3604/3607 - 501,94 zł 
Serwis obiadowy 6/18 Sofia 0001 – 231,18 zł 
Serwis obiadowy 6/18 Sofia 3604/3607 - 307,38 zł 
Serwis obiadowy 12/39 Sofia 3604 -501,94 zł 
Serwis obiadowy 12/44 Sofia 3604/3607 -774,32zł 

Serwis obiadowy 44 el. dla 12 osób Sofia 0001 - 587,67 zł 

Serwis obiadowy 44 el. dla 12 osób Sofia 3604/3607 - 774,32 zł 

 
Sofia dostępna jest także w sprzedaży na sztuki: 

 

Ćmielów 
Imbryk 1600 ml Sofia 3604 
Cena - 68,76 zł 
 

 

Ćmielów 
Filiżanka 220 ml Sofia 3604 
Cena - 16,27 zł  

 

Ćmielów 
Sosjerka Sofia 3604  
Cena - 36,84 zł 
 

 

Ćmielów 
Waza 3000 ml Sofia 3604  
Cena - 127,66 zł 
 

 

Ćmielów 
Talerz płytki Sofia 3604 

 21 cm - Cena - 13,04 zł 

 28 cm - Cena - 17,99 zł 

 

Ćmielów 
Talerz głęboki 22 cm Sofia 3604  
Cena - 15,29 zł 
 



 
 

 

Ćmielów 
Półmisek 34 cm Sofia 3604  
Cena - 48,87 zł 
 

 

Ćmielów 
Cukiernica 250ml Sofia 3604  
Cena-  26,68 zł 
 

 

Ćmielów 
Kubek 300 ml Sofa 3604  
Cena - 14,39 zł 
  

 

Ćmielów 
Salaterka Sofia 3604  

 17 cm - Cena - 25,84 zł 

 26 cm - Cena - 54,42 zł 

 

Ćmielów 
Spodek 16 cm Sofia 3604  
Cena – 8,56 zł 
 

 

Kolekcje Ćmielowa to powrót do źródeł poprzez odtwarzanie najstarszych, jedynych w swoim rodzaju, 

kolekcjonerskich fasonów tradycyjnej porcelanowej zastawy. Ta klasyczna i tradycyjna marka słynie z 

historycznych zestawów porcelany stołowej w nowym ekskluzywnym wydaniu. Ćmielowskie produkty trafiają 

do monarchów i głów państw na całym świecie.  

Polska Grupa Porcelanowa łączy potencjał trzech wiodących fabryk porcelany w Polsce. Ideą jej powstania, w 

lipcu 2018 roku, było zwiększenie dostępności wysokiej jakości produktów z wielopokoleniową tradycją. W 

ramach Grupy funkcjonują cztery odrębne marki: Ćmielów, Lubiana, Chodzież oraz Ćmielów Design Studio, 

które różnicuje rodzaj oferty, a łączy chęć realizacji potrzeb klientów, dla których fabryki szczycące się 

długoletnią tradycją produkują najwyższej jakości zastawę stołową. Jako grupa łącząca tradycję ze 

współczesnością, PGP chce wyróżniać się nie tylko doskonałym wzornictwem i jakością, ale także sprawnością 

organizacji i nowoczesnymi systemami współpracy z dynamicznie zmieniającym się rynkiem. 

Kontakt dla mediów: 



 
 

Paula Bielska  
Triple PR, ul. Jaktorowska 5,  
01-202 Warszawa 
22 216 54 20, 601 542 502 
paulina.bielska@triplepr.pl 
www.triplepr.pl 
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