
 
 
 
 
 

Katalog vánoční tipy 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. 
 
V případě potisku předmětu, grafické podklady dodává klient v tiskových formátech. 
 
Po dohodě možno za poplatek příprava grafických podkladů pro klienta. 
 
Dodací termín 2-3 týdnů od potvrzení grafického náhledu (datum zaslání objednávky se do dodací doby nezapočítává). 
 
PLATNÉ POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. 
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Vykrajovací formička 
-Na výběr motiv stromeček, sněhulák, anděl, kometa nebo sob 
-Rozměr sáčku 8 x 10 x 1,5  
-Váha 13 g 
-Za příplatek možnost průhledné krabičky z měkkého plastu 
-Včetně papírového vkladu s plnobarevným potiskem (tisk CMYK/CMYK) 
-Minimální odběr 250 kusů – cena za kus 37,70 Kč 
-Odběr 500 kusů – cena za kus 30,30 Kč 
-Odběr 1000 kusů – cena za kus 26,10 Kč 

Vánoční termoska 
-Objem 500 ml 
-S motivem sněhuláka 
-Rozměr 7 x 23,3 cm 
-Za příplatek možnost laseru 
-Baleno v dárkové krabičce s motivem termosky 
-Odběr 50 kusů – cena za kus 194 Kč 
-Odběr 100 kusů – cena za kus 186 Kč 

Vánoční deka 
-Červená s motivem soba 
-Materiál polar polyester180 g/m2 
-Rozměr deky  160 x 120 cm 
-Bez loga (po dohodě možná výšivka) 
-Odběr 100 kusů – cena za kus 105 Kč 
-Odběr 300 kusů – cena za kus 101 Kč 

D
E
K
O
R
A
C
E             
 
S
 
V
Á
N
O
Č
N
Í 
            
T
É
M
A
T
I
K
O
U 
 

Vánoční ozdoby 
-Obsahuje 6 ozdob 
-Rozměr krabičky 160 x 120 cm 
-Bez loga (po dohodě  možná aplikace samolepky s 
logem klienta nebo mašle na krabičku) 
-Odběr 300 kusů – cena za kus 32,80 Kč 
-Odběr 500 kusů – cena za kus 32,50 Kč 

http://www.reklamni-cukrovinky.cz/
http://www.textilprofirmy.cz/
http://reklamnidary.cz/
http://www.papirovedary.cz/
http://www.expresdary.cz/
http://www.giftproduct.cz/societe-s-r-o


Strana 2 

Trendy desky 
-Formát A5 
-Barva šedá 
-Magnetické zavírání 
-Obsahuje linkovaný blok s 20 listy.  
-Moderní propracované prostory pro uložení vizitky, kabelu, telefonu 
-Na přední straně kovová plaketa s pogumovaným povrchem o rozměru 50 x 
30 mm 
-Rozměr 183 x 252 x 18 mm 
-Včetně loga laserem na kovovou plaketu 
-Odběr 50 kusů – cena za kus 257 Kč 
-Odběr 100 kusů – cena za kus 234 Kč 

Taška na dokumenty 
-Moderní praktické rozdělení, kapsy 
-Šedá barva 
-Kvalitní zpracování 
-Rozměr 220 x 270 x  45 mm 
-Včetně jednobarevného potisku do rozměru 95 
x 60 mm 
-Odběr 50 kusů – cena za kus 232 Kč 
-Odběr 100 kusů – cena za kus 205 Kč 

Batoh 
-Trendy vzhled 
-Šedá barva 
- Kvalitní zpracování 
-Rozměr 295 x  390 x 100 mm 
-Včetně jednobarevného potisku do rozměru 95 x 
60 mm 
-Odběr 50 kusů – cena za kus 366 Kč 
-Odběr 100 kusů – cena za kus 338 Kč 
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Trendy desky 
-Formát A4 
-Barva šedá 
-Zavírání na zip 
-Obsahuje linkovaný blok s 20 listy.  
-Moderní propracované prostory pro uložení 
vizitky, kabelu, telefonu 
-Na přední straně kovová plaketa s 
pogumovaným povrchem o rozměru 50 x 30 mm 
-Rozměr 
-Včetně loga laserem na kovovou plaketu 
-Odběr 50 kusů – cena za kus 393Kč 
-Odběr 100 kusů – cena za kus 371 Kč 
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Mýdlo s vánočním motivem 
-Baleno v dárkové krabičce 
-Motiv vločky 
-Váha mýdla 30 g,  rozměr mýdla 55 x 15 mm 
-Rozměr krabičky  54 x 30 x 40 mm 
-Bez loga (možnost samolepky nebo komplimentky) 
-Odběr 300 kusů – cena za kus 29,50 Kč 
-Odběr 500 kusů – cena za kus 27,60 Kč 

Čajový set v dárkovém balení 
-Bílý hrnek se zlatými motivy 
-Sada obsahuje hrníček s podšálkem, čajové sítko a lžička 
-Baleno v dárkové krabičce 
-Rozměr krabičky 160 x 160 x 85 mm 
-Odběr 50 kusů – cena za kus 293 Kč 
-Odběr 100 kusů – cena za kus 289 Kč 

Dárková sada per 
-Kovová pera 
-Barva gun metal 
-Baleno v černé dárkové krabičce 
-Bez loga, po dohodě možný laser na pera nebo 
dotisk loga na víčko krabičky 
-Odběr 150 kusů – cena za kus 78,30 Kč 
-Odběr 300 kusů – cena za kus 76,30 Kč 

Power banka Slim 
-Rozměr 149 x 57 x 11 mm 
-Kapacita 6000 mAh 
-Barva béžová nebo černá 
-Materiál plast 
-Bez loga, možnost dotisku 
-Odběr 50 kusů – cena za kus 468 Kč 
-Odběr 100 kusů – cena za kus 464  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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