VÁNOCE 2018
Praktický dárek pro vaše zaměstnance či obchodní partnery

6543, 6544

Ovčí sýr V. de Navarra
I 250 g/800 g
obsah krt. / 22 ks/12 ks
záruka / 30
teplota sklad. / +3 až +8°C
bezlepkový / ano

Dárkové
balíčky

Španělsko

velmi kvalitní sýry z oblasti Navarra, vyrobené z ovčího nepasterovaného mléka, vynikající ke grilovaným masům v doprovodu
červeného vína, doba zrání min. 3 měsíce

32321

Jamón Curado mini
I 1000 g
obsah krt. / 6 ks
záruka / 72
teplota sklad. / 0 až +20°C
bezlepkový / ano
Španělsko

tradiční španělská vepřová kýta z pečlivě
vybrané suroviny, bez kosti, doba zrání
min. 10 měsíců, dárkové balení včetně
stojánku a nože

33150

Dárková kazeta Jamón
Serrano mini I 1000 g
obsah krt. / 6 ks
záruka / 72
teplota sklad. / 0 až +20°C
bezlepkový / ano
Španělsko

tradiční španělská vepřová kýta
bez kosti, doba zrání min. 11 měsíců

Dovolujeme si Vám nabídnout možnost dodání dárkových/firemních reklamních balíčků z více než 120 druhů kvalitních uzenin a sýrů. Výrobky
pro tyto balíčky jsou s pečlivostí vybrány od více než padesáti nejlepších
výrobců z celé Evropy. V předešlých letech jsme našim zákazníkům dodali
řádově desetitisíce balíčků a více než 80 % zákazníků tyto balíčky objednává opakovaně.
Zakládáme si na individuálním řešení potřeb každého zákazníka.
Výhodou je velká variabilita složení balíčků, která umožňuje vytvoření cenového rozmezí balíčku od cca 200 Kč do cca 1 500 Kč bez DPH, lze zvolit
balíček podle původu výrobků (Maďarsko, Itálie, Španělsko…), případně skladovací teploty. Krabička je vyrobena z hnědé vícevrstvé lepenky
a může být označena jednoduchým jednobarevným logem společnosti
do maximální velikosti 100x50 mm. Při požadavku na individuální balení
Vám vytvoříme zvláštní cenovou nabídku.
Dárkové balíčky fakturujeme jako FIREMNÍ REKLAMNÍ BALÍČKY – jedná se
o nákladovou položku.
Vánoční balíčky expedujeme na základě závazných objednávek na přelomu listopadu a prosince 2018, záruční doby jednotlivých výrobků garantujeme minimálně do 15. 1. 2019.
Objednávky na firemní balíčky přijímáme do 25. 11. 2018, po tomto datu
nemůžeme garantovat 100% dostupnost všech výrobků, ale vždy najdeme
odpovídající náhradu.
Dále nabízíme originální dárková balení od jednotlivých výrobců (sýry
a sušené šunky).
V případě dalšího individuálního přání kontaktujte Vašeho obchodního zástupce v regionu.
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