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VÁNOČNÍ OZDOBY
Sada gravírovaných vánočních ozdob se stužkou


6 ks gravírovaných vánočních ozdob



různé motivy



ozdoby jsou navázané na barevné stužce
červená nebo modrá



baleno v celofánovém sáčku



etiketa s logem na sáčku

55 Kč

Cena bez DPH

www.darodejky.cz
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VÁNOČNÍ MANDLE
Mandle v krabičce
Papírová krabička s vánočním nebo firemním motivem
 80 g mandle v hořké čokoládě nebo mandle slané
případně dle požadavku
 mandle baleny v celofánovém sáčku s mašličkou
 velikost krabičky 7 x 12 cm
 individuální grafika
 množstevní sleva

Od 110 Kč
Cena bez DPH

Cena nezahrnuje grafické zpracování.

www.darodejky.cz
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MANDLE VÁNOČNÍ
Mandle ve firemním nebo vánočním přebalu
Papírový přebal s vánočním nebo firemním motivem
 100 g mandle v hořké čokoládě nebo slané mandle
pražené případně dle požadavku
 mandle baleny v celofánovém sáčku
 vánoční dekorace a mašlička
 velikost 7 x 12 cm
 možnost individuální grafiky
 množstevní sleva

Od 85 Kč

Cena bez DPH
Cena nezahrnuje grafické zpracování.

www.darodejky.cz
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FIREMNÍ PERNÍČKY S LOGEM
Perníčky s logem, fotkou nebo vizitka


perníčky s jedlým papírem s potiskem



přetiskneme vaše logo, foto produktu, vaši
vizitku, vzkaz nebo poděkování



originální a chutný dárek nejen pro vaše klienty,
ale i zaměstnance



velikost 5 x 3,5 cm, vizitka 6 x 4,5 cm



český výrobce



balení po 1,3,8,16,20 kusech



min počet 500 ks, množstevní sleva

Od 4,20 Kč
Cena bez DPH

www.darodejky.cz
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MALÁ BONBONIÉRA

OBLÍBENÉ

9 ks čokoládek s vlastním motivem


9 ks mléčná nebo hořká čokoláda á 5g



vlastní motiv nebo logo



možnost doplnění o vnitřní přebal s textem



využití i jako PF



český výrobce čokolády



množstevní sleva

Od 68 Kč

Cena bez DPH

Tisková příprava za individuální motiv 550 Kč bez DPH.
Cena nezahrnuje grafické zpracování.
Cena produktu nezahrnuje vnitřní kartu.
Kalkulace na základě individuálního požadavku.

www.darodejky.cz
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www.darodejky.cz

VELKÁ BONBONIÉRA
24 ks čokoládek s vlastním motivem


24 ks čokoládek s logem nebo firemním motivem



čokoláda hořká nebo mléčná á 5g



český výrobce čokolády



barva krabičky- modrá nebo červená



stuha



minimální množství 50 ks

Od 210 Kč
Cena bez DPH

Tisková příprava za individuální motiv 550 Kč bez DPH.
Cena nezahrnuje grafické zpracování.

www.darodejky.cz
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FIREMNÍ MEDOVÉ PERNÍČKY

NOVINKA

Medové perníčky s logem v krabičce


medové perníčky s jedlým papírem s potiskem



A) plechová krabička kulatá 13 cm, 15 ks perníčků,
možnost potisku víka nebo gravíru loga



B) papírová krabička s průhledem, 16 ks perníčků



C) papírová krabička s průhledem, 33 ks perníčků

Minimální počet 50 ks

.

A
620
280
Kč
Kč
Cena bez DPH

B
620
105
Kč Kč
Cena bez DPH

C
620
165
Kč
Kč28
Cena bez DPH

www.darodejky.cz
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MANDLOVÝ MIX

NOVINKA

TOP
PRODUKT

Dárková krabice s mandlemi a bonboniérou
Krabice obsahuje:


malá bonboniéra 9 ks čokoládek



220 g mandle v hořké čokoládě



220 g mandle v čokoládě a ve skořici



200 g mandle slané pražené



dodáváno včetně papírové dárkové tašky
modré nebo červené s etiketou s logem

499 Kč

Cena bez DPH

Cena nezahrnuje grafické zpracování malé bonboniéry.
Tisková příprava bonboniéry 550 Kč bez DPH.

www.darodejky.cz
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PLECHOVKA MALÁ
Plechová krabička s mixem vánočních mandlí

DÁREK
TRVALÉ
HODNOTY

Krabička s vlastním motivem


100 g mandle slané pražené



100 g mandle v hořké čokoládě



rozměr 10x10x5 cm



tisk nebo gravír na víko



stuha v barvě, etiketa s logem



množstevní sleva

280 Kč

Cena bez DPH

www.darodejky.cz
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VÁNOČNÍ ŠUNKA
Dušená šunka a mandle
Dárková krabice obsahuje:


vařená vepřová šunka Ibérico, 200 g



vánoční mandle dle výběru - slané pražené
nebo v hořké čokoládě) ve vánočním nebo
firemním přebalu, 100 g



dárkové balení, stuha, logo

220 Kč

Cena bez DPH

www.darodejky.cz
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RUM REPUBLIKA

100 let

Oslavte 100 let Republiky stylově
Krabice obsahuje


rum Republika 0,5 l



2 ks skleničky, možnost přidání loga



dárkové balení, stuha, logo

460 Kč

Cena bez DPH

Cena bez loga na skleničkách.

www.darodejky.cz
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OLIVOVÝ HÁJ
Balíček pro milovníky španělských oliv
Dárková krabička obsahuje:


1 x španělské odrůdové černé olivy bez pecky,
142 g sklo



1 x zelené olivy plněny celou mandlí, 142 g sklo



100g mandle slané pražené



100g kešu natural nebo slané



vánoční dekorace, logo

280 Kč

Cena bez DPH

www.darodejky.cz
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KVĚTINÁČ S LOGEM

NOVINKA

Květináč s vlastním potiskem a dekorací
I v cizí kanceláři budete stále všem na očích.
 bílý květináč s firemním potiskem loga nebo motivu
 skleněná dekorace – zápich dle nabídky
 květina dle aktuální nabídky

 možnost objednání vánoční růže
 velikost květináče 9 x 9 cm, samozavlažovací.

Cena na
dotaz

www.darodejky.cz
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ˇ
VÁNOČNÍ VENEC

NOVINKA

ˇ
Dárková krabice s vencem
se stuhou
Krabice obsahuje:


věnec z dřevotřísky, gravírovaný s ozdobami
a širokou stuhou k zavěšení



možnost přidání loga na věnec nebo etiketa
s logem



barva stuhy červená nebo modrá



velikost 25 cm



dodáváno včetně papírové dárkové tašky
modré nebo červené s etiketou s logem

280 Kč

Cena bez DPH

www.darodejky.cz

16

ˇ
VÁNOČNÍ VENEC
S USB
ˇ
Dárková krabice s vánočním vencem
a USB
Krabice obsahuje:


věnec z dřevotřísky, gravírovaný s ozdobami
a širokou stuhou k zavěšení



USB krystal 8G nebo 16GB



logo na USB 2D nebo 3D



barevné podsvícení USB



barva stuhy červená nebo modrá



dodáváno včetně papírové dárkové tašky

modrá nebo červené s etiketou s logem

620
Kč
620 Kč

Cena bez DPH

www.darodejky.cz
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ˇ
VÁNOČNÍ VENEC
S OZDOBAMI
ˇ
Dárková krabice s vánočním vencem,
ozdobami a čokoládou
Krabice obsahuje:


věnec z dřevotřísky, gravírovaný s ozdobami
a širokou stuhou k zavěšení



možnost přidání loga na věnec nebo etiketa
s logem



6 ks vánočních ozdob navázaných na
stužce



10 ks vánočních čokoládek s malovaným
vánočním motivem, mléčná nebo hořká



barva červená nebo modrá



dodáváno včetně papírové dárkové tašky
modré nebo červené s etiketou s logem

450KčKč
620

Cena bez DPH

www.darodejky.cz
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ˇ
MIX DO KANCELÁRE

Dárek pro
více osob

Dárková krabice s bonboniérou a vánočními pochutinami
Krabice s obsahuje:


malou bonboniéru (slide 6)



12 ks medové perníčky (slide 9)



10 ks čokoládky



200 g mandle v hořké čokoládě



200 g mandle slané pražené



minimální množství 20 ks

550
Kč
620 Kč

Cena bez DPH

Cena nezahrnuje grafické zpracování malé bonboniéry.
Tisková příprava bonboniéry 550 Kč bez DPH.

www.darodejky.cz
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PLECHOVKA VELKÁ
Plechová krabička s mixem ořechů

DÁREK
TRVALÉ
HODNOTY

Krabička s vlastním motivem


100 g mandle slané pražené



100 g mandle v hořké čokoládě



100 g mandle ve skořici



100 g pistácie



rozměr 15x15x5 cm



pocínovaný plech



tisk nebo gravír na víko



množstevní sleva

470 Kč

Cena bez DPH

www.darodejky.cz
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VÁNOČNÍ ČAJ S PERNÍČKY

NOVINKA

Ovocný čaj se šálkem a medovými perníčky
Dárková krabice obsahuje:


ovocný nebo bylinkový sypaný čaj s celými
plody nebo květy



6 ks medových perníčků



med



lžička nerezová na čaj



možnost gravíru loga na lžičku

390 Kč

Cena bez DPH

Cena nezahrnuje logo na lžičce.

www.darodejky.cz
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VÁNOČNÍ ČAJ
Bylinkový a ovocný sypaný čaj, sirup
Dárková krabice obsahuje:


ovocný sypaný čaj s celými plody – malina



bylinný čaj sypaný celé květy



malinový sirup v bio kvalitě



etiketa s logem



po dohodě balení sjednoceno do vánočního
nebo firemního designu

480 Kč

Cena bez DPH

www.darodejky.cz
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VÁNOČNÍ ČAJ S MEDEM
Ovocný čaj s medem, cukrem a sítkem na čaj
Dárková krabice obsahuje:


ovocný sypaný čaj s celými plody – malina



med



třtinový cukr



nerezové sítko na čaj s táckem Oxalis



nerezová lžička na čaj



možnost gravíru loga na lžičku



po dohodě vše sjednoceno ve vánočním
nebo firemní designu

580 Kč

Cena bez DPH

Cena nezahrnuje logo na lžičce.

www.darodejky.cz
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ˇ
STOLNÍ KALENDÁR

TOP
PRODUKT

Kalendář s vlastním motivem s post it a indexy
Firemní stolní kalendář dle vlastního návrhu
 velká plocha pro vaše sdělení
 pevné desky 420 x 210 x 100 mm, potisk 4/0

 týdenní kalendárium dle vlastního návrhu
 50 lístků samolepících 98x70 mm s logem
 50 lístků samolepících 50x70 mm s logem
 barevná sada indexových papírků

 barevná spirála
 dárek, který lze dobře poslat poštou
 minimální množství 100 ks
 množstevní sleva

Od 260 Kč
Cena bez DPH

Cena nezahrnuje grafický návrh.

www.darodejky.cz
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DESIGNOVÁ TAŠKA + DEKA
Taška s bavlněnou dekou


stylová univerzální plstěná taška s praktickými
kapsami a zapínám na suchý zip



laserové gravírování nebo vyšití loga



barva tašky světle šedá a antracit



dvě velikosti



bavlněná hřejivá deka, velký výběr barev



vyšití loga na deku



možno i jednotlivě

Taška
250 Kč

Cena bez DPH

Deka
420 Kč

Cena bez DPH

www.darodejky.cz
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MEDOVINA
Domácí medovina se skleničkami
Krabice obsahuje:


medovina 0,5l s vlastní etiketou



2 ks skleničky , možnost přidání loga



dárková krabice s etiketou

450 Kč

Cena bez DPH

www.darodejky.cz
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RUM REPUBLIKA S PROPISKOU
Oslavte 100 let Republiky stylově

100 let

Krabice obsahuje


rum Republika 0,5 l



propiska s trikolorou a Českým lvem



dárkové balení, stuha



možnost přidání loga na propisku

395 Kč

Cena bez DPH

Cena nezahrnuje potisk propisky.

www.darodejky.cz
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RUM REPUBLIKA SE ZÁPISNÍKEM
Oslavte 100 let Republiky stylově
Dárková krabice obsahuje


rum Republika 0,7 l



černý zápisník, formát A6



černé kuličkové pero



možnost potisku pera a branding zápisníku

580 Kč

Cena bez DPH

Cena nezahrnuje potisk pera a branding
zápisníku sleporažbou. Potisk a ražba od 100 ks.

www.darodejky.cz
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SOUDEK PIVA
ˇ ˇ
Soudek piva s pivními drevenými
podtácky


pivní soudek 5 l



vlastní etiketa s logem na soudku



český ležák dle nabídky brněnského
pivovaru



5 ks pivní podtácky z dřevotřísky s logem



plechová krabička na podtácky s logem



možno i jednotlivě

Od 690 Kč
Cena bez DPH

www.darodejky.cz
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PIVNÍ SADA

NOVINKA

Dárková degustační pivní sada
Krabice obsahuje:


pivo ve skleněné lahvi 0,75 l z Líšeňského
minipivovaru s varnou



český ležák dle aktuální nabídky



etiketa s logem



pivní degustační sklenice



pivní podtácek s pivním motivem



možnost doplnění loga na podtácek

420 Kč

Cena bez DPH

www.darodejky.cz
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PÁLENKA
Dárková krabice s pálenkou a skleničkami
Dárková krabice obsahuje:


hruškovice nebo slivovice 0,5l Rudolf
Jelínek



2 ks skleničky na pálenku



možnost přidání loga na sklenice



dárkové balení stuha a etiketa s logem

510 Kč

Cena bez DPH

Cena nezahrnuje logo na sklenicích.

www.darodejky.cz
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LIKÉR
Krabice s medovým likérem a skleničkami
Dárková krabice obsahuje:


likér 0,2 l (medový likér nebo likér s arónií)



2 ks skleničky na likér na stopce



možnost přidání loga na sklenice



stuha, etiketa s logem

380 Kč

Cena bez DPH

Cena nezahrnuje logo na sklenicích.

www.darodejky.cz
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SADA WHISKY
Opravdu pánská záležitost
Dárková krabice obsahuje:


Whisky Tullamore Dew 0,5 l



2 ks houpací sklenice



2 ks břidlicová podložka



6 ks kamenných chladivých kostek



gravírované logo na podložkách

1 350 Kč
Cena bez DPH

www.darodejky.cz
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SLADKÉ PIŠKVORKY
Sladká strategická hra pro obchodní partnery
Piškvorky zná každý z dob dětství a teď máte
možnost si na křížek i kolečko skutečně sáhnout.
A kdo vyhraje – ten mlsá!
Hra obsahuje:





20 ks křížků a 20 ks koleček ve dvou barvách
herní plán
6 ks čokoládek s logem
výběr barev

260 Kč

Cena bez DPH

Logo na čokoládce tisková a grafická příprava 550 Kč.

www.darodejky.cz
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SADA HER
Sada 3 her do kapsy
Sada obsahuje:





6 ks kostek
piškvorky – herní plán, plastové kolečko a
křížek
pexeso s grafickými znaky
4 ks čokoládka s logem
plechová krabička 10 x 10 x 2 cm s vlastním
motivem nebo logem
potisk víka nebo gravírované logo



minimální množství 50 ks.





320 Kč

Cena bez DPH

Logo na čokoládce tisková a grafická příprava 550 Kč.

www.darodejky.cz
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ZAJÍSTÍME PRO VÁS

Kalendáře
Diáře

Zápisníky
USB všech druhů, materiálů i velikostí
Reklamní textil

PF
a další ……

www.darodejky.cz
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ˇ
KÁVOVÉ POTEŠENÍ
Kávový balíček s tóny dálek
Balíček obsahuje:



2 x 125 g mleté kávy 100% arabiky



košíček ( může sloužit i jako obal na květináč)



vánoční mašle , logo firmy

355 Kč

Cena bez DPH

Varianty :
COLOMBIA
sladká chuť s nádechem karamelu a delikátní aroma oříšku
BRASIL
v provincii Fazendas je pěstovaná nejkvalitnější arabica - Caffe
Santos, sametová chuť s nádechem čokolády
KENYA
káva pěstovaná ve stínu banánovníků na terasách, silné aroma a čokoládová příchuť

www.darodejky.cz
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BYLINKY V OLIVOVÉM OLEJI
Extra panenský olivový olej nejvyšší kvality ve spreji s příchutí
Dárková krabice obsahuje:


bazalka ideální na bruschety a salát caprese



citron – na ryby a grilovanou zeleninu



chilli – ideální na sýry a grilovaná masa



1 x italské sušenky s příchutí sýr a pizza 70 g



vánoční dekorace, logo

420 Kč

Cena bez DPH

www.darodejky.cz
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SPECIALITY FRANCIE
Dárková krabička s francouzskou tapenádou a chutney.

Krabička obsahuje:


tapenáda z černých oliv 100 g



tapenáda ze zelených oliv 100 g



chutney cibulové 155 g



krabička je ozdobena páskou v barvách
Francie, logem firmy a vánoční dekorací

385 Kč

Cena bez DPH

www.darodejky.cz
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ˇ
ŠPANELSKO-ITÁLIE
MIX
Regionální pochutiny
Dárková krabice obsahuje:


extra virgin olivový olej 250 ml



balsamic ocet 6ti letý 250 ml



extra virgin ve spreji s příchutí šafránu 40 ml



2 x keramická zátka na víno se španělským
dekorem



logo firmy, vánoční ozdoba

569 Kč

Cena bez DPH

www.darodejky.cz
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ˇ
ŠPANELSKO-FRANCIE
MIX
Krabice s francouzskými delikatesami a čokoládou
Dárková krabice obsahuje:


tradiční španělský Turrón – mandle v čokoládě je
skvělou sladkostí na Váš stůl, 200 g



tapenáda z černých oliv, 100 g



tapenáda ze zelených oliv, 100 g



chutney cibulové, 155 g



logo na krabici, vánoční dekorace

549 Kč

Cena bez DPH

www.darodejky.cz
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INFORMACE

 Ceny jsou za 1 kus, pokud není uvedeno jinak.
 Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 Ceny nezahrnují grafické zpracování.
 Ceny nezahrnují tiskovou přípravu .
 Všechny krabičky lze dodat i prázdné nebo s jinou náplní .
 Čokoláda od českého výrobce.
 Termín dodání 3 - 4 týdny od objednávky.

www.darodejky.cz
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Hana Adamcová a Kateřina Coufalová
+420 733 598 460, +420 606 804 526
www.darodejky.cz
info@darodejky.cz
Hudcova 588/70b
Brno

www.darodejky.cz

