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For the sake of the future we have created the GoGreen and Green
Kitchen product lines. The offer includes: biodegradable tableware,
reusable straws, natural candles and cutlery. Metal, wood, glass,
sugar cane, wheat straw, beeswax - the materials used speak for
themselves.
W trosce o przyszłość stworzyliśmy linie produktów GoGreen oraz Green Kitchen.
W ofercie: biodegradowalna zastawa, słomki wielorazowe, naturalne świeczki i
sztućce. Metal, drewno, szkło, trzcina cukrowa, słoma pszeniczna i wosk pszczeli –
zastosowane materiały mówią same za siebie.
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Wooden cutlery
Sztućce drewniane

Our wooden cutlery includes forks, knives and spoons in various sizes and designs. Packed
individually or in sets. We made them with precision to make them safe and aesthetically pleasing.
They are light, with smooth edges and perfectly balanced for full comfort of use. Wooden, 100%
compostable cutlery is a healthier and more eco-friendly alternative to their plastic counterparts.
The perfect solution for picnic, barbecue, or open-air parties.
Wśród naszych drewnianych sztućców znajdziecie widelce, noże i łyżki w różnych rozmiarach i wzorach. Pakowane
pojedynczo, jak i w zestawach. Wykonaliśmy je z ogromną precyzją, aby były bezpieczne i estetycznie się prezentowały.
Są lekkie, o gładkich krawędziach i perfekcyjnie wyważone dla pełnego komfortu korzystania. Drewniane, w 100%
kompostowalne sztućce, są zdrowszą i bardziej ekologiczną alternatywą dla ich odpowiedników z plastiku. Idealne
rozwiązanie na piknik, grilla, imprezy na łonie natury.

1. GE-SLC1

x 200

2. GE-SWD1

x 200

3. GE-SNW1

x 200

4. GE-SLK1

Eco-friendly collection
- wooden teaspoon with napkin, 1 set

Eco-friendly collection
- wooden fork with napkin, 1 set

Eco-friendly collection - wooden
knife & fork with napkin, 1 set

Eco-friendly collection
- wooden spoon with napkin, 1 set

Kolekcja Eko - łyżeczka (drewniana)
z serwetką, 1 kpl.

Kolekcja Eko - widelec (drewniany)
z serwetką, 1 kpl.

Kolekcja Eko - nóż i widelec (drewniane)
z serwetką, 1 kpl.

Kolekcja Eko - łyżka (drewniana)
z serwetką, 1 kpl.

5. GE-SNLL

6. GE-SNWL

x 200

x 200

x 200

Eco-friendly collection - wooden knife,
fork, spoon & teaspoon with napkin, 1 set

Eco-friendly collection - wooden
knife, fork & spoon with napkin, 1 set

Kolekcja Eko - nóż, widelec, łyżka i łyżeczka
(drewniane) z serwetką, 1 kpl.

Kolekcja Eko - nóż, widelec i łyżka
(drewniane) z serwetką, 1 kpl.
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Sugar cane cutlery
Zastawa z trzciny cukrowej

The plates and cups from our sugar cane tableware are fully biodegradable. They were created
in accordance with the sustainable use of natural resources - the reed used for their production
grows up to several times a year. They are resistant to moisture and temperature, making them
suitable for hot and cold dishes. They can be used in microwave ovens and freezers. They do
not absorb oils and do not change the taste of food and drinks. They are practical and aesthetic
disposable tableware for any occasion.
Talerzyki i kubeczki z naszej zastawy z trzciny cukrowej są w pełni biodegradowalne. Powstały w zgodzie ze
zrównoważonym wykorzystaniem surowców naturalnych – użyta do ich produkcji trzcina odrasta nawet do kilku razy
w roku. Są odporne na wilgoć i temperaturę, dzięki czemu odpowiednie do ciepłych i zimnych dań. Można ich używać
w kuchenkach mikrofalowych oraz zamrażalnikach. Nie nasiąkają olejami i nie zmieniają smaku potraw i napojów. To
praktyczne i estetyczne naczynia jednorazowe na każdą okazję.

1. KE-K9TC6

x 180

Sugar Cane cups Eco Collection,
260 ml, 6 pcs
Kolekcja Eko Kubeczki 260 ml
(z trzciny cukr.), 6 szt.

2. KE-K9TC

x 20

Sugar Cane cups Eco Collection,
260 ml, 50 pcs
Kolekcja Eko Kubeczki 260 ml
(z trzciny cukr.), 50 szt.
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3. KE-T7TC6

x 100

4. KE-T9TC6

Sugar Cane plates Eco Collection,
18 cm, 6 pcs

Sugar Cane plates Eco Collection,
23 cm, 6 pc

Kolekcja Eko Talerzyki 18 cm
(z trzciny cukr.), 6 szt.

Kolekcja Eko Talerzyki 23 cm
(z trzciny cukr.), 6 szt.

5. KE-T7TC

x8

6. KE-T9TC

Sugar Cane plates Eco Collection,
18 cm, 125 pcs

Sugar Cane plates Eco Collection,
23 cm, 125 pcs

Kolekcja Eko Talerzyki 18 cm
(z trzciny cukr.), 125 szt.

Kolekcja Eko Talerzyki 23 cm
(z trzciny cukr.), 125 szt.

x 40

x4
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Wheat straws
Słomki z pszenicy

Wheat straws are a true return to nature - literally! They are made of wheat straw, i.e. the mature
stems of this plant. They are gluten-free, therefore completely safe for allergy sufferers. Each
straw is unique and differs slightly in diameter, shape and color. They do not soften and you
can drink hot and cold drinks through them. Due to the small diameter, however, we do not
recommend them for thick drinks. They are 100% compostable and decompose in just 30 days.
The hygienic version in tissue paper wrap is especially recommended for the HoReCa sector.
Słomki z pszenicy to prawdziwy powrót do natury – i to dosłownie! Powstały ze słomy pszenicznej, czyli dojrzałych
łodyg tej rośliny. Co ważne, są bezglutenowe, dlatego w pełni bezpieczne dla alergików. Każda słomka jest wyjątkowa
i różni się nieco średnicą, kształtem i kolorem. Nie rozmiękają i można pić przez nie ciepłe i zimne napoje. Z racji
małej średnicy nie polecamy ich jednak do gęstych napojów. Są w 100% kompostowalne i rozkładają się już w 30 dni.
Higieniczną wersję w osłonkach z bibuły szczególnie polecamy dla sektora HoReCa.

1. GD-SP10

x 50

Wheat straws, 5x200 mm,
100 pcs
Słomki z pszenicy,
5x200 mm, 100 szt.

2. GD-SPP5

x 50

Wheat straws in paper,
5x200 mm, 50 pcs
Słomki z pszenicy, w papierku,
5x200 mm, 50 szt.
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Stainless steel straws
Słomki metalowe

The main advantage of stainless steel straws is their durability. They perfectly tolerate use in both
hot and cold drinks. They can be washed in a dishwasher or cleaned with the included brush.
They are light, precisely made, come in many different colors, thicknesses, straight and bent
versions. The material used does not affect the taste or smell of beverages. When thinking about
straws „for years”, it is definitely worth choosing stainless steel straws.
Główną zaletą słomek metalowych jest ich wytrzymałość. Doskonale znoszą używanie zarówno w gorących, jak i
zimnych napojach. Można je myć w zmywarce lub czyścić dołączonym do zestawu czyścikiem. Są lekkie, starannie
wykonane, występują w wielu różnych kolorach, grubościach, w wersjach prostych i zakrzywionych. Użyty materiał nie
wpływa na smak czy zapach napojów. Myśląc o słomkach „na lata” zdecydowanie warto wybrać słomki metalowe.

1. RM-SMS3

x 144

2. RM-RMS3

x 144

3. RM-TMS3

x 144

4. RM-SPS4

x 144

3 silver straight, shake, bent stainless
steel drinking straws + cleaning brush

3 rose gold straight, shake, bent stainless
steel drinking straws + cleaning brush

3 rainbow straight, shake, bent stainless
steel drinking straws + cleaning brush

4 silver straight stainless steel drinking
straws + cleaning brush

Rurki metalowe, srebrne, shake,
zagięta, prosta i szczoteczka

Rurki metalowe, różowo-złote,
shake, zagięta, prosta i szczoteczka

Rurki metalowe, tęczowe, shake,
zagięta, prosta i szczoteczka

Rurki metalowe, srebrne, 4 proste i
szczoteczka

5. RM-SZP4

x 144

2 x bent, 2 x straight, silver stainless
steel drinking straws + cleaning brush
Rurki metalowe, srebrne, 2 zagięte,
2 proste i szczoteczka
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6. RM-RZP4

x 144

2 x bent, 2 x straight, rose gold stainless
steel drinking straws + cleaning brush
Rurki metalowe, różowo-złote,
2 zagięte, 2 proste i szczoteczka

7. RM-TZP4

x 144

2 x bent, 2 x straight, rainbow stainless
steel drinking straws + cleaning brush
Rurki metalowe, tęczowe, 2 zagięte,
2 proste i szczoteczka

8. RM-SZS4

x 144

4 bent stainless steel drinking straws
+ cleaning brush
Rurki metalowe, srebrne, 4 zagięte
i szczoteczka
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Glass straws
Słomki szklane

Glass is associated with fragility, but only to those who have not dealt with our glass straws. They
are not so easy to break. They are low and high temperature proof. They are vibration resistant
and can be washed in the dishwasher. You can see the drinks you drink through them, so they are
perfect for colorful cocktails. They are wide, making them perfect for shakes. They do not change
the taste of the drinks, do not take over the aromas and are very easy to clean with the included
brush. Available in two practical shapes: straight and bent.
Szkło kojarzy się z kruchością, ale tylko tym, którzy nie mieli do czynienia z naszymi szklanymi słomkami. To prawdziwi
twardziele. Nie straszne im niskie i wysokie temperatury, wstrząsy ani mycie w zmywarce. Widać przez nie pite napoje,
dlatego świetnie sprawdzają się w kolorowych drinkach. Są szerokie, dzięki czemu doskonałe do szejków. Nie zmieniają
smaku napojów, nie przejmują aromatów i bardzo łatwo można je umyć dołączonym czyścikiem. Dostępne w dwóch
praktycznych kształtach: prostym i zagiętym.

1. RS-TRP4

x 72

2. RS-TRZ4

4 x straight glass drinking straws
+ cleaning brush

4 x bent glass drinking straws
+ cleaning brush

Rurki szklane,
4 proste i szczoteczka

Rurki szklane,
4 zagięte i szczoteczka

x 72
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Paper straws
Słomki papierowe

Our paper straws are true veterans in the battle for a cleaner environment. They were the first to
become an alternative to their plastic counterparts. In addition to their ecological values, they
are also extremely practical. Light, they do not soften or change the taste of beverages. They
decompose quickly after use, leaving no residue. Our offer includes straight and bent straws,
available in dozens of designs, colors and themes. Perfect for everyday use and any occasion.
Nasze słomki papierowe to prawdziwi weterani w walce o czystsze środowisko. Jako pierwsze stały się alternatywą
dla ich plastikowych odpowiedników. Ponadto są lekkie, nie rozmiękają oraz nie zmieniają smaku napojów. Po użyciu
szybko się rozkładają, nie pozostawiając po sobie śladu. W naszej ofercie posiadamy słomki proste i zagięte, dostępne
w dziesiątkach wzorów, kolorów i motywów tematycznych. Idealne na co dzień, jak i od święta.

1. SG-RPCZG12

x 24
x 480

2. SG-RPFG12

x 24
x 480

3. SG-RPZIG12

x 24
x 480

4. SG-RPJRG12

x 24
x 480

Drinking paper straws, pink with white
dots, 6x197 mm, 12 pcs

Drinking paper straws, purple with white
dots, 6x197 mm, 12 pcs

Drinking paper straws, green with white
dots, 6x197 mm, 12 pcs

Drinking paper straws, light pink with
white dots, 6x197 mm, 12 pcs

Rurki (słomki) pap. różowe w białe
groszki, 6x197 mm, 12 szt.

Rurki (słomki) pap. fioletowe w białe
groszki, 6x197 mm, 12 szt.

Rurki (słomki) pap. zielone w białe
groszki, 6x197 mm, 12 szt.

Rurki (słomki) pap. jasnoróżowe w białe
groszki, 6x197 mm, 12 szt.

5. JG-RPGG250

6. JG-RPCG250

x 40

x 40

Paper straws, dark blue with dots, 6x197
mm, 250 pcs

Paper straws red with dots,
6x197 mm, 250 pcs

Rurki (słomki) pap. granatowe
w białe groszki, 6x197 mm, 250 szt.

Rurki (słomki) pap. czerwone
w białe groszki, 6x197 mm, 250 szt.
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7. JG-RPCZG250

x 40

Paper straws black dots,
6x197 mm, 250 pcs
Rurki (słomki) pap. czarne groszki,
6x197 mm, 250 szt.

8. PF-RPPIG

x 30
x 240

9. PF-RPBLG

x 30
x 240

10. PF-RPJRG

x 30
x 240

11. PF-RPZOG

x 30
x 240

Paper drinking straws, green, polka dots,
6x197 mm, 24 pcs

Paper drinking straws, blue, polka dots,
6x197 mm, 24 pcs

Paper drinking straws, light pink, polka
dots, 6x197 mm, 24 pcs

Paper drinking straws, yellow, polka
dots, 6x197 mm, 24 pcs

Rurki (słomki) pap. zielone w białe
groszki, 6x197 mm, 24 szt.

Rurki (słomki) pap. błękitne w białe
groszki, 6x197 mm, 24 szt.

Rurki (słomki) pap. jasnoróżowe w białe
groszki, 6x197 mm, 24 szt.

Rurki (słomki) pap. żółte w białe
groszki, 6x197 mm, 24 szt.

12. PF-RPCZG

x 30
x 240

Paper drinking straws, red, polka dots,
6x197 mm, 24 pcs
Rurki (słomki) pap. czerwone w białe
groszki, 6x197 mm, 24 szt.
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x 24

13. SG-RPZSZ12

15. SG-RPSRSZ12

x 24
x 480

x 24

16. SG-RPLSZ12

x 480

x 480

14. SG-RPSSZ12

x 480

Drinking paper straws, gold chevron,
6x197 mm, 12 pcs

Drinking paper straws, silver chevron,
6x197 mm, 12 pcs (shiny pattern)

Rurki (słomki) pap. złote szlaczki,
6x197 mm, 12 szt.

Rurki (słomki) pap. srebrne szlaczki,
6x197mm, 12 szt. (błyszczący wzór)

17. SG-RPJNSZ12

x 24
x 480

18. SG-RPJRSZ12

Drinking paper straws, silver chevron,
6x197 mm, 12 pcs

Drinking paper straws, lilac chevron,
6x197 mm, 12 pcs

Drinking paper straws, light blue
chevron, 6x197 mm, 12 pcs

Drinking paper straws, light pink
chevron, 6x197 mm, 12 pcs

Rurki (słomki) pap. srebrne szlaczki,
6x197mm, 12 szt.

Rurki (słomki) pap. liliowe szlaczki,
6x197 mm, 12 szt.

Rurki (słomki) pap. jasnoniebieskie
szlaczki, 6x197 mm, 12 szt.

Rurki (słomki) pap. jasnoróżowe
szlaczki, 6x197 mm, 12 szt.

19. JG-RPCZP250

20. DJ-RPSMKP

x 40

x 24

x 24
x 480

x 25

Paper straws black stripes,
6x197 mm, 250 pcs

Paper drinking straws SHAKE, assorted
stripes, 8x252 mm, 200 pcs

Rurki (słomki) pap. czarne paski,
6x197 mm, 250 szt.

Rurki (słomki) pap. SHAKE miks
kolorów paski, 8x252 mm, 200 szt.
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21. SG-RPCZ12

x 24
x 480

22. PF-RPZLO

Paper Drinking Straws, black,
6x197 mm / 12 pcs

Paper drinking straws, plain gold,
6x197 mm, 24 pcs

Rurki (słomki) pap. czarne,
6x197mm / 12 szt.

Rurki (słomki) pap. złote,
6x197 mm, 24 szt.

x 30
x 240

23. SG-RPBI12

25. SG-RPZG12

x 24
x 480

26. SG-RPSG12

x 24
x 480

24. SG-RSBB

x 25

Paper Drinking Straws, white,
6x197 mm / 12 pcs

Paper drinking straws SHAKE 8 x 230 mm
200 pcs., wrapped in paper

Rurki (słomki) pap. białe,
6x197mm / 12 szt.

Rurki papierowe SHAKE 8x230mm
200 szt., pakowane w bibułkę

x 24
x 480

Drinking paper straws gold stars,
6x197 mm / 12 pcs

Drinking paper straws, silver stars,
6x197 mm / 12 pcs

Rurki (słomki) pap. złote gwiazdki,
6x197mm / 12 szt. (błyszczący wzór)

Rurki (słomki) pap. srebrne gwiazdki,
6x197mm / 12 szt. (błyszczący wzór)
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Reusable JUMBO drinking straws
Wielorazowe słomki JUMBO

Plastic is associated with disposability, but this certainly does not refer to our reusable straws.
After use, they can be washed under running water or in a dishwasher. They are very durable, but
safe at the same time, which is why we recommend them for children. The large diameter allows
you to enjoy even very thick drinks such as shakes or cocktails. Suitable for cold to slightly warm
drinks. Available in attractive summer colours.
Tworzywa sztuczne kojarzą się z jednorazowością, ale na pewno nie nasze wielorazowe słomki. Po użyciu nadają się do
mycia pod bieżącą wodą lub w zmywarce. Są bardzo wytrzymałe, ale jednocześnie bezpieczne, dlatego polecamy je
dla dzieci. Duża średnica pozwala cieszyć się nawet bardzo gęstymi napojami jak szejki czy koktajle. Odpowiednie do
zimnych i lekko ciepłych napojów. Dostępne w atrakcyjnych kolorach na lato.

1. RW-17KS

x 150

2. RW-18RK

x 150

Reusable drinking straws, assorted,
9x240mm / 17 pcs + brush

Reusable drinking straws, assorted,
9x240mm / 18 pcs

Rurki (słomki) wielokrotnego użytku, różne
kolory 9x240mm/ 17 szt. + szczoteczka

Rurki (słomki) wielokrotnego użytku,
różne kolory 9x240mm/ 18 szt.
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Beeswax candles

Świeczki z wosku pszczelego
Beeswax candles are a combination of the attractive appearance of cake candles and the healthpromoting properties of natural wax. Carefully made, with an elegant shape and subdued pastel
colors, they will satisfy every esthete. They burn well and, most importantly, do not smoke. They
are safe in contact with food and non-toxic. It is an ideal solution for people looking for new
experiences and lovers of what is natural.
Świeczki z wosku pszczelego to połączenie atrakcyjnego wyglądu świeczek tortowych i prozdrowotnych właściwości
naturalnego wosku. Pieczołowicie wykonane, o eleganckim kształcie i stonowanych pastelowych kolorach zadowolą
każdego estetę. Są bezpieczne w kontakcie z żywnością i nietoksyczne. To Idealne rozwiązanie dla osób poszukujących
nowych doświadczeń i miłośników tego, co naturalne.

1. PF-SEKO

x 10
x 144

Eco birthday candles, bee wax,
assorted, size 9x1 cm, 12 pcs
Świeczki urodzinowe Eco, z wosku
pszczelego, miks kolorów,
rozm. 9x1 cm, 12 szt.
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Paper ribbons for balloons
Papierowe tasiemki do balonów

Paper balloon ribbons are something everyone has been waiting for. An ecological alternative to
their plastic counterparts. It is not only environmentally friendly, but also looks beautiful. The strict,
neutral design makes them compatible with any balloon. 100% biodegradable and safe to use.
Papierowe tasiemki do balonów to coś, na co wszyscy czekali. Ekologiczna alternatywa dla ich odpowiedników z
tworzyw sztucznych, nie dość, że jest przyjazna dla środowiska, to jeszcze pięknie się prezentuje. Surowy, neutralny
design sprawia, że pasują do każdego balonu. W 100% biodegradowalne i bezpieczne w użyciu.

1. GA-TKE5

x 10
x 60

Eco-friendly ribbons with double-side
adhesive circles, 50 pcs
Tasiemki z krążkami ECO do wiązania
balonów, 50 szt.
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Wooden decorations
Dekoracje drewniane

We have created wooden decorations with special attention to detail. Cut with an ultra-precise
laser, they look beautiful, and the smooth edges guarantee safety for hands and fabrics (e.g.
clothes, tablecloths). The offer includes decorations for cake, table and, above all, a large selection
of wedding decorations. They can be painted, which is why DIY fans will appreciate them. Wooden
and raw beauty in its pure form will satisfy lovers of naturalness. A must-have for an ecological
wedding.
Drewniane dekoracje stworzyliśmy ze szczególną dbałością o szczegóły. Wycięte przy użyciu ultraprecyzyjnego lasera
pięknie się prezentują, a gładkie krawędzie gwarantują bezpieczeństwo dla dłoni i tkanin (np. ubrań, obrusu). W ofercie
dekoracje na tort, stół a przede wszystkim duży wybór dekoracji ślubnych. Można je pomalować wg własnych upodobań,
dlatego docenią je fani DIY. Drewniane i surowe piękno w czystej formie zadowoli zaś miłośników naturalności. Absolutny
must-have na ekologiczne wesele.

1. RV-DDHB

x 10
x 100

2. RV-DDJM

Wooden cake decoration Happy
Birthday, 13 x 14 cm

Wooden cake decoration
Just Married, 13x14 cm

Dekoracja drewniana na tort Happy
Birthday, 13x14 cm

Dekoracja drewniana na tort
Just Married, 13x14 cm

x 10
x 100

3. RV-KDLO

x 10
x 100

Wooden Confetti Love,
6x3 cm, 18 pcs
Konfetti drewniane Love,
6x3 cm, 18 szt.

ECO-FRIENDLY PRODUCTS / EKO PRODUKTY

17

4. RV-KDMM

x 10
x 100

5. RV-KDBA

Wooden Confetti Mr & Mrs,
4x4 cm, 18 pcs

Konfetti drewniane Baby,
6x3 cm, 18 szt.

Konfetti drewniane Mr i Mrs,
4x4 cm, 18 szt.

Wooden confetti Baby,
6x3 cm, 18 pcs

x 10
x 100

6. RV-NSDR

8. RV-DDMM

x 10

9. RV-DDMZ

Wooden decoration Mr & Mrs,
42 cm, 2 pcs

Wooden decoration Mąż & Żona,
42 cm, 2 pcs

Dekoracja drewniana Mr i Mrs,
42 cm, 2 szt.

Dekoracja drewniana Mąż i Żona,
42 cm, 2 szt.

x 10
x 100

7. RV-TDKR

Wooden table numbers
with holders, 11 cm, No 1-10

Mini decoration blackboard
with chalk, 12x9 cm , 2 pcs

Numery na stoliki z podstawką,
drewniane, 11 cm, 1-10

Tabliczki dekoracyjne z kredą,
12x9 cm, 2 szt.

x 10
x 100

x 10
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Contact us

Skontaktuj się z nami

Headquarters
Siedziba firmy

GoDan S.A.
ul. Poznańska 138
05-850 Ożarów Mazowiecki

(+48) 22 721 04
bok@godan.pl

zamowienia@godan.pl

Wholesale Department

(+48) 22 721 04 36
wew./ext. 136 or/lub 139

Dział sprzedaży hurtowej

Izabela Falkowska

Sales Representative / Przedstawiciel handlowy

Marlena Kopeć

Sales Representative / Przedstawiciel handlowy

+48 505 191 944
marlena@godan.pl

+48 506 717 896
iza@godan.pl
Languages / Języki:

Languages / Języki:

Zuzanna Malewska

Damian Skurczyński

Sales Representative for local and foreign market
Specjalista ds. sprzedaży krajowej i zagranicznej

Member of the Board, Wholesale Manager
Członek zarządu, Kierownik sprzedaży hurtowej

+48 512 020 645
zuzanna@godan.pl
Languages / Języki:

+48 572 182 839
damian.skurczynski@godan.pl
Languages / Języki:

Mobile Sales Representatives
Mobilni przedstawiciele handlowi

Roman Sterkowiec

Member of the Board, Head of Mobile Department
Członek zarządu, Kierownik działu mobilnego

Mateusz Modrzejewski

Deputy Head of Mobile Department
Zastępca kierownika działu mobilnego

+48 798 826 326
mateusz@godan.pl

+48 505 19 19 46
roman@godan.pl
Languages / Języki:

Languages / Języki:

Milena Żylak

Sebastian Wydra

Sales Representative / Przedstawiciel handlowy

+48 512 020 723
milena.zylak@godan.pl
Languages / Języki:

Sales Representative / Przedstawiciel handlowy

+48 690 193 813
sebastian@godan.pl
Languages / Języki:
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Export Sales

export@godan.pl
(+48) 22 721 32 03

Dział eksportu

Elżbieta Makowska

Export area sales menager
Kierownik sprzedaży eksportowej

Luiza Kalinowska

International sales specialist
Specjalista ds. sprzedaży międzynarodowej

+48 512 020 697
luiza@godan.pl

+48 504 041 283
ela@godan.pl
Languages / Języki:

Languages / Języki:

Michał Łupanow

International sales specialist
Specjalista ds. sprzedaży międzynarodowej

+48 504 849 530
m.lupanow@godan.pl
Languages / Języki:

Sales Department

sprzedaz@godan.pl
(+48) 22 721 32 03

Dział sprzedaży

Elżbieta Zdzichowska
Sales Department Manager
Kierownik działu sprzedaży

+48 506 466 852
e.zdzichowska@godan.pl
Languages / Języki:

Izabela Hetmańska

Deputy Head of Sales Department
Zastępca kierownika działu sprzedaży

+48 22 721 26 96 wew./ext. 126
sprzedaz@godan.pl
Languages / Języki:

Retail Chain Department

Dział współpracy z Marketami i Sieciami

malgorzata@godan.pl

(+48) 22 721 26 96
wew./ext. 127

Małgorzata Gmurek

Member of the Board, Manager of the Retail Chain Department
Członek zarządu, Kierownik biura Sieci Handlowych

+48 505 191 945
malgorzata@godan.pl
Languages / Języki:
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Godan S.A.
ul. Poznańska 138
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (+48) 22 721 04
bok@godan.pl

godan.pl

godanparty.pl
godanparty.eu
fb.com/sklep.godan
yt.com/firmagodan

SKŁAD
BARTOSZ FALKOWSKI
ZDJĘCIA
BARTOSZ FALKOWSKI
MATEUSZ STACHURSKI
KONSULTACJA I KOREKTA
DAMIAN SKURCZYŃSKI
NATALIA KAMEYSHA
MAGDALENA WOJTECZEK
Kolory produktów umieszczonych w katalogu
mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
The colours of products placed in the
catalogue may slightly differ from the actual ones.

