
VÁNOČNÍ NABÍDKA



Lokální dárky a kvalitní
značky pod stromeček
Inspirujte se výběrem letošních novinek.
Ověřené značky a české dobroty, které
potěší vaše klienty i zaměstnance k
Vánocům.  

Vybírali jsme předměty, které jsou
skvělým dárkem pro vánoční atmosféru,
ale i funkční pro celý rok.

Nejen tyto produkty pro vás můžeme různě
nakombinovat do balíčků nebo připravit
samostatně. Záleží na vás.

Najděte inspiraci pro
vaše balíčky.

Nechte to na nás. Pomůžeme
vám s ralizací vaší představy.

Podělte se s námi o váš
budget a termín.



Rozbalovat dárky baví každého, ale víme, že
jde i o náklad navíc. 

Pomůžeme vám vybrat tu správnou
variantu dárkového balení pro váš produkt
nebo jejich kombinace, tak aby to dávalo
smysl pro vaši rozesílku i budget.

Rádi pro vás připravíme dárkové krabice 
s výplní i komplimentkou, papírové tašky,
látkové tašky nebo obálky.

Balení a kompletace

PAPÍROVÁ NEBO PLÁTĚNÁ TAŠKA KRABICE

OBÁLKA VÝPLŇ A KOMPLIMENTKA



PFko, 70g tabulka čokolády 156 Kč

PFko, 130g pralinky 249 Kč

Mandle v čokoládě v papírové krabičce 88 Kč

Dřevěná krabička s gravírem 299 Kč

Ověřené receptury, nejlepší
čokoládové boby a vlastní poctivá
výroba v Čechách, to je čokoláda 
s oceněním Great Taste. 

Tabulky, pralinky i mandle a sušené
ovoce v čokoládě.

Pražská čokoládovna

Ceny jsou včetně plnobarevného potisku papírového obalu, případně
vč. laserového gravírování - 1 pozice.



Originální PFko
Novinka, kterou letos můžete
překvapit je PFko, s vlastní
plnobarevnou grafikou, v kterém je
ukrytá čokoláda nebo pralinky. 

Vybírat můžete z různých velikostí 
a druhů čokolády z pražské
čokoládovny. 

TIP: Ideální do obálky pro jednoduchou
rozesílku. Do vnitřní strany PF můžeme
umístit QR kód s odkazem na audio knihu
nebo kód na iTunes.

156,-



Upcyklované pivní sklo v dárkové krabičce 200 Kč

Svíčka velká 300 ml 
/ černá, bílá sklo / + dřevěný knot 281 Kč

Skleněná svíčka malá 85 Kč

Carbonová kostka + dřevěný knot 82 Kč

Z přírodního vosku vyráběné svíčky v
české firmě s tradicí už od roku
1989. Stále kopírující aktuální trendy,
kvalitní svíčky v různých velikostech
a vůních.

Svíčky české výroby

Ceny včetně samolepky s vlastní grafikou. 
Ceny bez balení, pokud není uvedeno jinak. 
Balení od výrobce - bez balení, papírová krabička nebo tubus.
Možnost komplimentky.



Balíček 1
 Chia semínka bio, nepražené kakao bio,

pravá skořice bio
792 Kč

Balíček 2 
Smoothie banán & kokos bio, kakaové

boby bio, kokosový cukr bio
792 Kč

Balíček 3 
Zelený čaj bio, pravá skořice bio 675 Kč

Balíček 4 
Pomerančový čaj bio, pravá skořice bio,

agáve bio sirup
792 Kč

Česká rodinná firma nám dodává bio
kosmetiku a kvalitní potraviny pro zdraví
životní styl jako je sirup agáve, chia semínka
nebo různé druhy koření.

TIP: Můžete vybírat z již nakombinovaných
balíčků včetně krásného balení.

BIO kosmetika a koření

Smoothie Naturalis
  Superfoods BIO - 180g 191 Kč

Pečující BIO kosmetika 50-100 ml 150 Kč

Včelí pyl - 200 g 250 Kč

Agáve bio sirup 131 Kč

BALÍČKY

DO BALÍČKŮ

Ceny u již připravených balíčků jsou včetně balení a umístění samolepky s vaším
logem. Ceny u jednotlivých produktů jsou včetně umístění samolepky s vaším
logem, bez balení. 
Možnost přidání komplimentky do balení.



 plechovka papírový sáček papírová krabička

Vánoční čaj 127 Kč / 60g 66 Kč / 60g -

Svařákové koření 172 Kč / 160g 88 Kč/ 70g -

Zimní punč - - 113 Kč

Rodinná firma z Čech ručně tvoří
sypané čaje z pečlivě vybíraných
surovin, které rozvoní každý šálek
vašeho čaje. 
V nabídce mají jedno-druhové bylinky 
i sezónní a vánoční limitky jako třeba
svařákové koření. 

České BIO čaje

Ceny jsou včetně samolepky s vlastní grafikou. Velikost samolepky záleží
na typu produktu.  

Čaje jsou balené do obalů šetrných k přírodě. 



Bábovka s hořkou čokoládou,
malinami a chilli - 405g 218 Kč

Bábovka s bílou čokoládou 
 a jahodami a pomerančem - 610g 218 Kč

Francouzský perník s mandlemi,
meruňkami a švestkami - 380g 210 Kč

Vánočka 105 Kč

Vanilkové rohlíčky 128 Kč

Vánoční rohlíčky nebo perníčky se nikdy
nepekly snáz. Darujte vánoční atmosféru
směsmi na pečení, kterým stačí jen trochu
pomoct. 
V kuchyni se rychle rozvoní ty nejlepší
dobroty našich babiček.

TIP: Nabídka obsahuje i bezlepkové varianty.

Pečící směsi z Čech

Balení ve skle

Balení v papírovém sáčku

Ceny jsou včetně samolepky s vlastní grafikou. 
Možnost balení do dárkových krabic dle typu výrobku. 



Balení  o 100g 123 Kč

Hit posledních let, ale stále oblíbený.
Sušené maso jako chuťovka, která
během pár minut doplní energii 
a nasytí. 

TIP: Skvěle se hodí do balíčku třeba s
powerbankou nebo k hořké čokoládě.

Sušené maso

Ceny jsou orientační včetně samolepky s vlastní grafikou.



Balíček 1
 Čistič skel ECOline 250ml, Čistič

interiéru 250ml, Magická utěrka, Utěrka
z mikrovlákna

390 Kč

Balíček 2 
Čistič skel ECOline 250ml, Čistič interiéru

250ml, Autošampon 250ml, Magická utěrka,
Utěrka z mikrovlákna

490 Kč

Balíček 3 
Čistič interiéru 250ml, Autošampon
250ml, NANO vosk na auto 100ml,

Magická utěrka, 2x utěrka z mikrovlákna

590 Kč

Vonítko do auta s plnobarevným
potiskem 71 Kč

Nejen pro muže balíčky, které jsou
připravené v krásných krabicích se
stuhou a obsahují čističe různého druhu 
do auta. 

TIP: Balíček můžeme doplnit o praktické
vonítko s logem nebo sušené maso.

Autokosmetika

Ceny nakombinovaných balíčků jsou orientační včetně krabice a výplně.
V ceně je samolepka na balení. Možnost přidat komplimentku do krabice.
Cena za vonítko je se základním potiskem loga.



Best friends set 575 Kč

Steak prkénko 233 Kč

WORKER tool 326 Kč

Key tool Bob 74 Kč / min. množství 250 ks

Richartz

Ceny jsou orientační bez potisku v originálním balení.
Možná úprava balení - papírový rukáv s vlastní plnobarevnou grafikou.
Možnost umístění loga - laserové gravírování nebo potisk.

Kuchyňské, kapesní a multifunkční nože od
značky RICHARTZ s více jak 100 letou historií
jsou atraktivní a užitečnou volbou pro vánoční
dárek. Díky svému designu, kvalitě, široké
nabídce a mnoha cenovým úrovním si vybere
opravdu každý.

Key tool BobWORKER tool

Best friends set Steak prkénko



CENA 1 210Kč

Designová a česká nabíječka

Ceny jsou orientační včetně laserového gravírování loga.  
Možnost krabičky ve vlastním designu.

Ekotech bezdrátová nabíječka v unikátním
designu z českého dřeva, poctivě vyráběná
a krásně balená s kabelem z pšenice skvěle
vynikne na každém pracovním stole. 

Skvělý dárek pro VIP klienty nebo pro vedení
firem.



Frank Green

Hrnek - 295 ml 646 Kč

Lahev 740 ml 560 Kč

Ceny jsou orientační bez brandingu, balení a dopravy.
Možnost brandingu - laserové gravírování.

Chytré a funkční. Takové jsou
australské lahve a hrnky Frank Green,
které netečou. Oblíbenec nejen mezi
milovníky kávy a čaje. Neustále nové
kolekce, mnoho barev, možnost
vlastního potisku nebo kombinací.

NÁŠ VÝBĚR



Kinto

Termoska malá 596 Kč

Termoska velká 645 Kč

Průhledná lahev 276 Kč

Japonský brand Kinto nabízí jednoduché,
ale neotřelé hrnky a kávové příslušenství,
které je funkční a velmi oblíbené. 

Díky mnoha barvám a modelům si
vyberete přesně to, co potřebujete 
a hodí se pro vaši značku.

Ceny jsou orientační bez brandingu, balení a dopravy.
Možnost brandingu - laserové gravírování.

NÁŠ VÝBĚR



Nebojte se darovat jako vánoční
dárek oblečení a měkké dárky. Pokud
zvolíte kvalitní, eko materiál 
a povedenou grafiku vaši
zaměstnanci i klienti bundy, mikiny
nebo čepice určitě s radostí využijí! 

TIP: Velikosti můžeme odchytit pomocí
interního e-shopu, který můžeme
vytvořit  nebo našich zkušeností.

Zimní oblečení



Mikina Cruiser 737 Kč

Bunda Speeder 975 kč

Tričko Creator 159 Kč

Tepláky Mover 707 Kč

Čepice Fisherman 202 Kč

STANLEY/STELLA

Ceny jsou orientační bez brandingu a balení.
Možnost brandingu - potisk, výšivka, nášivka.

Náš oblíbený a ověřený dodavatel textilu,
kterému záleží na kvalitě a neustále překvapuje
novými barvami a kolekcemi. Celá nabídka je
postavená na univerzálních produktech
vyrobených z recyklovaných a eko materiálů se
světovými certifikacemi jako je GOTs, GRS nebo
Vegan.



Batohy

 Flex Gym sportovní a office
batoh 2170 Kč

Sportovní batoh 694 Kč

Boby Hero batoh small 1787 Kč

Ceny jsou orientační bez brandingu a balení.
Možnost brandingu - potisk, nášivka.Flex gym batoh

Boby hero Sportovní batoh

Nejoblíbenějším dárkem roku jsou batohy.
Praktický a funkční dárek, který potěší napříč
celou firmou a má hned několik využití. Ať už do
práce, na víkend a nebo do přírody. 

Stačí si správně vybrat z naší nabídky, 

NÁŠ VÝBĚR



MOLESKINE

BLOK A5 391 Kč 399 Kč

BLOK A4 452 Kč 461 Kč

 Potisk 1 barva Ražba

Ceny jsou orientační bez balení.
Možnost brandingu - potisk, ražba.
Možnost komplimentky nebo potisku vlastního jména.

Ikona nejen mezi reklamními zápisníky.
Darujte svým zaměstnancům nebo partnerům
nestárnoucí a kvalitní reklamní blok, jako
připomínku toho, kde se už od pradávna rodí ty
nejlepší nápady a zaznamenává se to
nejdůležitější. 
Moleskine je totiž synonymum kultury, cestování,
paměti a osobní identity nejen v reálném životě.



12 pravidel pro život - Jordan B. Peterson - žánr osobní rozvoj 247 Kč

Stopařův průvodce galaxií - Douglas Adams - Fantasy a sci-fi 198 Kč

Kartička s vlastním designem nebo
originální PFko s kódem a odkazem
na audioknihu. Snadný dárek na
poslední chvíli, kterým určitě
zaujmete. 

Audiokniha

Možnost vygenerovat kód nebo vytvořit plastovou kartičku s vlastní
grafikou. Kartička není v ceně. 

NÁŠ VÝBĚR



samolepka 5 cm
průměr 102 Kč min množství 500 ks

Karetní hra Dobble
Oblíbená karetní hra Dobble ve vašich
firemních barvách s vlastní grafikou. 
 Darujte dárek, který potěší celou rodinu a
zpříjemní nejen vánoční volno snadnou
hrou. 

Ceny jsou orientační včetně plnobarevného brandingu produktu. 
Bez dárkového balení.



Pomůžeme s výběrem dárků 
a způsobem balení. Efektivně,

ekonomicky a ekologicky. 

Zajistíme kompletaci dárků,
doporučíme ideální způsob

balení a skladování.

Z našich skladů můžeme
rozeslat dárky na správná

místa kam bude potřebova.

Doporučíme nejvhodnější formu
brandingu, tak aby vaše logo a značka

vynikla. Pomůžeme s grafikou.

SLUŽBY

Inspirace na vánoční balíčky.

Všechny uvedené ceny v této nabídce jsou orientační při odběru 100 kusů, bez DPH, dopravy, balení  
a brandingu pokud není uvedeno jinak. Ceny nelze garantovat.

https://www.canva.com/design/DAFLXAsV4DY/edit


Firemní Vánoce jednoduše.

bfpromotions.cz info@bfpromotions.cz

https://www.bfpromotions.cz/?utm_source=katalog&utm_medium=produkty&utm_id=vanoce
mailto:info@bfpromotions.cz

