
 
 
 
 
 

Katalog dárkové koše a pochutiny 2016 
 

Email. info@societe.cz 
Tel.č. 286 889 500, 777 137 726 

 
Ucelený sortiment vánočních výrobků a dalších reklamních předmětů naleznete na našich stránkách 
www.reklamnidary.cz nebo www.societe.cz.  
 
Ceny jsou bez DPH a dopravy. 
 
Po dohodě možnost komplimentky na dárkové balení nebo mašle. 
 
Dodací termín 2-3 týdnů od potvrzení grafického náhledu. 
 
PLATNÉ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. 
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Perníkovýbox 

Obsahuje perníkové sušenky, 
plněné čokoládové pralinky, 
skotskou malinovou 
marmeládu, arašídy, 
čokoládové lentilky 

Baleno v uzavřeném 
dárkovém boxu dle fotografie, 
včetně dekorací 
Rozměr 14 x 14 x 14 cm 

Minimální odběr 20 kusů 

Cena za kus 390 Kč 

Box se stromečky 

Obsahuje černý čaj s 
pomerančovými kousky, mléčnou 
čokoládu, čokoládové lentilky, 
mini dortík, čokoládové pralinky, 
vánoční stojánek na čajovou 
svíčku 

Baleno v uzavřeném dárkovém 
boxu dle fotografie, včetně 
dekorací 
Rozměr 14 x 14 x 14 cm 

Minimální odběr 20 kusů 

Cena za kus 392 Kč 

Choco Maya Dotsy Box 

Obsahuje pomerančový čaj, 
mléčnou čokoládu, fíkovou 
marmeládu, fondán 
s rozinkami, mléčná čokolád 
s rozinkami a tiramisu náplní, 
vánoční držák na čajovou 
svíčku 

Vše baleno v dárkovém 
boxu dle obrázku, včetně 
dekorace 

Rozměr 18 x 12 x 11 cm 

Minimální odběr 20 kusů 
Cena za kus 615 Kč 

 

Lantern Box 

Obsahuje plněné 
pralinky, vánoční 
perníčky, černý čaj 
s kousky pomeranče, 
rozinky v bílé čokoládě, 
oříšky v čokoládě, lucerna 

Vše baleno v dárkovém 
boxu dle obrázku, včetně 
dekorace 

Rozměr 25 x 20 x 25 cm 

Minimální odběr 20 kusů 

Cena za kus 744 Kč 
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Krabice a štola 

Originální německá štola 

Expirace do 31.1.2017-31.3.2019 v závislosti 
na výrobní produkci. 
Váha štoly 750 g 

Včetně plnobarevného potisku krabice 

Dodáváno odděleně 

Odběr 100 kusů – cena za kus 342 Kč 
Odběr 200 kusů – cena za kus 316 Kč 

 
Štola v plechovce 

Prémiová originální německá štola 

Expirace do 31.1.2017-31.3.2019 v závislosti na výrobní 
produkci. 
Váha štoly 200 g (rozměr cca 150 x 80 x 60 mm) 

Včetně plechové krabičky s vánočním motivem 
Po dohodě možnost samolepky nebo stužky s komplimetkou 

Odběr 100 kusů – cena za kus 100 Kč 

Odběr 300 kusů – cena za kus 97 Kč 

 

Sada 3 štol plechovce 

Prémiová originální německá štola 

Expirace do 31.1.2017-31.3.2019 v závislosti na výrobní 
produkci. 

Mix 3 druhů štol 3 x 200 g (rozměr cca 260 x 140 x 80 
mm) 

Včetně plechové krabičky s vánočním motivem 
Po dohodě možnost samolepky nebo stužky s 
komplimentkou 

Odběr 100 kusů – cena za kus 296 Kč 

Odběr 300 kusů – cena za kus 286 Kč 
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Balíčky s českými a moravskými delikatesami 
 

Balíček lze poskládat dle konkrétního cenového limitu 
klienta 
Na výběr paštika, marmeláda, nakládané ořechy, 
nakládané žampióny, olej z hroznových jader, slané 
pečivo, pralinky, vína,   
Baleno v dárkovém boxu, různé druhy a velikosti 
(dřevěné, kartonové apod.) 
Možnost vkladu komplimentky, tisk loga na papírový 
rukávec 

Minimální odběr 10 kusů 
Cena za kus 262 Kč (obsah  dárková krabice, 
papírová šerpa s logem klienta, komplimentka s 
potiskem klienta, paštika 80 g a 0,75 l Veltlínské 
zelené Lahofer 2015 suché 

 

Prémiové salámky 
 

Výroba Německo 
Mix klobás 
Baleno v dřevěné krabičce 
Možnost loga na papírový rukávec 
(zahrnuto v ceně níže) 
 Minimální odběr od 25 kusů 
 2 klobásy - cena za kus 262 Kč 
 3 klobásy – cena za kus 331 Kč   
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Děkujeme za Váš čas!  
 

S jakýmkoliv dotazem se na nás prosím neváhejte obrátit! 

 
Naše kontaktní údaje: 

 
Société s.r.o. 

Pod Labuťkou 1421/32 
180 00 Praha 8 

Email info@societe.cz 
Tel.č. 286 889 500, 777 137 726 
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