
Pripravte sa s nami na Vianoce - darčekové koše
a balenia pre vašich obchodných partnerov,

kolegov, zamestnancov.



2

Zaradili sme hit minulej sezóny - ekologickú krabicu z recyklovaného 
papiera, s možnosťou brandingu akoby rukávu krabice, ktorý je
potlačený vašou firemnou grafikou, logom, či venovaním.

Krabica
s rukávom,
prebalená
celofánom

Tabuľková 
čokoláda
alebo
čokolízatko 
s vlastnou 
etiketou

Medy a 
medovníky 

vo vašom 
dizajne

Kartička
s Vaším
venovaním

Krabica
s rukávom
a transparentným 
okienkom,
4 vianočné
motívy alebo
vlastná grafika

aj tento rok vám prinášame to najlepšie zo slovenskej produkcie v originálnych darčekových baleniach VIANOČNEJ
KOLEKCIE 2020. Tradične sme stavili na zdravé produkty, čerstvé chute, ekologické obaly a mnoho zaujímavých
noviniek. Uvarte si dobrú kávu alebo čaj a venujte pár minút prezretiu našich voňavých a chutných darčekových balíčkov.

Originálne balenia – prémiová kvalita produktov – balenia na mieru s logom 
firmy – podpora slovenskej produkcie – cenová dostupnosť – distribúcia

Milí klienti,

VäČŠIE MOŽNOSTI POTLAČE LOGA
NA OBALY

Jedlé darčeky = minimalistický
obal a vlastná grafika na etikete

alebo nálepke

BOx S chruMkAVýM OVOcíM
A PrOSEccOM
Vyberte si 1 druh vynikajúceho chrumkavého ovocia, bez leštiacich látok,
iba pravá čokoláda a lyofilizované ovocie,
v kombinácii s plechovkou Prosecca od Matyšák.

• Matyšák frizzante 250 ml plechovka biele/ ružove
• Lyofilizované ovocie v čokoláde 1 druh, na výber: višne v horkej čokoláde/
 černice v mliečnej čokoláde so škoricou/ marhule v horkej čokoláde/
 slivky v horkej čokoláde alebo maliny v mliečnej čokoláde, 50 gr.

• Balené v recyklovanej krabici s vlastným
 dizajnom nasúvateľnej časti na krabicu,
 celofán, kartička s Vaším logom/
 vianočným želaním v cene

Darčekové boxy s obalom
na mieru
Zvoľte si „rukáv“ s vlastnou grafikou,
ktorú vám pripravíme na mieru s Vaším logom.
Odber od 20 ks.
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Ceny sú bez DPH. ODBERY OD cca 30 ks.

13,50 €
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SLADký VIANOČNý BOx S LOGOM

Vaša grafika

Ceny sú bez DPH. ODBERY OD cca 30 ks.

• Vianočná sviečka v plechovke, s prírodným motúzikom
 (vône káva, vanilka, škorica)
• Malé zlaté prosecco 0,2 l - čistý vínny nápoj z hrozna,
 spracovaný prosecco metódou. Charakter je ovocný,
 jemne jablkový, suché, frizzante. Alkohol 10,5 %
• Lyofilizované ovocie v čokoláde 1 druh – na výber:
 višne v horkej čokoláde/černice v mliečnej čokoláde
 so škoricou/marhule v horkej čokoláde/slivky v horkej
 čokoláde alebo maliny v mliečnej čokoláde, 50 gr.
• Med agátový 130 gr, slovenská produkcia
• Balené v recyklovanej krabici s vlastným dizajnom
 nasúvateľnej časti na krabicu, celofán,
 kartička s Vaším logom/vianočným želaním v cene
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Vianočné balenia s komplimentou alebo PF kartou 
v cene, vo vlastnej grafike podľa nášho vzorkovníka
SLOVENSký VIANOČNý BOx
• sviečka v plechovej krabičke
• mix orechov (lieskovce, mandle, kešu), priehľ. obal, 80 gr.
• slovenské sušené jablká, 40 gr.
• kvalitný agátový med 130 gr, slovenský,sklo amfora
• mix sušené ovocie 100 gr. (zmes kandizovanej papáje,
 kandizovaného ananásu, sušených hrozienok v mliečnej
 poleve a v jogurtovej poleve, sušených brusníc)

• 100 gr. Slovenské špaldové medovníky z bio múky,
 bez aditív
• recyklovaná krabica s vlastným dizajnom nasúvateľnej
 časti na krabicu a okienkom 210 x 180 x 90 mm

Ceny sú bez DPH. ODBERY OD cca 30 ks.

19,50 € 21,00 €
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VIANOcE V ZELENOM

Ceny sú bez DPH. ODBERY OD cca 30 ks.

Prírodná a menšia zelená taštička s produktami
slovenskej výroby od poctivých dodávateľov.

• Slovenský agátový/lesný med 130 gr, poctivej kvality
 priamo od včelára
• 35 gr. čokoládka s posypom orechov a ovocia
 (tvar čokoládky oválny), možnosť Vášho loga na čokoláde
 na jedlej fólii + 0,30 €
• Vianočný čaj škorica-jablko, 30 gr., slovenský sypaný čaj
• Prírodná taška s okienkom, rozmery 160 x 140 x 80 mm

ZELENá chuTNá TAŠTIČkA
• V rovnakom zložení len s menším 60 gr.
 agátovým medom
• Balené v menšej zelenej taštičke s okienkom,
 rozmery 110 x 150 x 60mm

Čokoládku vieme
nahradiť
50 gr. medovníkmi
v tej istej cene
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SLOVENSký
VIANOČNý BOx
kLASIk
• mix prémiových orechov (biokvalita), 80 gr.
• sypaný rakytníkový čaj, 50 gr.
• sitko na čaj, silikónová rukoväť v tvare
 stromčeka
• kvalitný slovenský lesný med, 130 gr., 
 sklo amfora, textilná čiapočka
• hnedá kartónová krabica z mikrovlny
 20 x 15 x 8 cm, priehľadné okienko, stuha,
 komplimentka zdarma

Ceny sú bez DPH. ODBERY OD cca 30 ks.

10,35 €

13,50 €

21,75 €
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Ceny sú bez DPH. ODBERY OD cca 30 ks.

MEDOVIANOČNá
TAŠkA

SLOVENSký JABLkOVý
kOŠík

• Pravá slovenská včelovina 0,5 l, z 3 druhov medu,
 prémiová kvalita
• medovníkové srdiečka z pravého medového
 cesta, 100 gr.
• zlatá sviečka
• balené v jutovej taške,
 previazané zlatou stuhou

• zmes ručne zbieraných čajov „Bylinkový mix“,
 slovenský pôv., 80 gr.
• Jablkový sajder z pravých slovenských jabĺk 0,18 l            
• Slovenská biela čokoláda s malinami/
 na výber aj horká, mliečna
• balené v prírodnom košíku s výplňou,
 dekoráciou a komplimentkou zdarma,
 rozmer 280 x 230 x 100mm

Ceny sú bez DPH. ODBERY OD cca 30 ks.

Alternatíva k čokoláde
sú vynikajúce
topinamburky
v bio horkej/biele
čokoláde 80 gr.
(chuť podobná hrozienkam).

Medovníky s Vaším logom

Možnosť
výmeny
medovníkov
za čokoládku
35  gr.

22,50 €22,50 €
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Ceny sú bez DPH. ODBERY OD cca 30 ks. Ceny sú bez DPH. ODBERY OD cca 30 ks.

MEDOVý BOxMAŠkrTY V JuTOVEJ TAŠkE S hrNČEkOM
• sypaný čaj jablko, škorica 30 gr.
• červené sitko - silikónová časť
 so stromčekom
• Včelovina originál, 0,18 l
 (alternatíva slovenský sirup zimný
 jablkovo-škoricový, 0,2 l, sklo)
• Slovenský agátový med 130 gr.
• balené v košíku s potlačou
 drevenej debničky

• mrazom sušené ovocie-jahoda/malina, vynikajúco chutia napr. aj vo vianočnom punči :). 
 Možnosť nahradiť aj lyofilizovaným ovocím v čokoláde
• keramický hrnček biely so zlatými hviezdičkami, kapacita 200 ml
• sypaný škoricový čaj s jablkom 30 gr.
• sitko na čaj, v tvare hviezdy/stromčeka, nerez
• balené v jutovej taške natural/s trblietkami, s rozmerom 20 x 20 x 12 cm, previazanej červenou
 stuhou s vian. ozdobou a komplimentkou

20,25 €

20,25 €
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Ceny sú bez DPH. ODBERY OD cca 30 ks. Ceny sú bez DPH. ODBERY OD cca 30 ks.

DrEVENý BOx
SLOVENSký GurMáN

SLOVENSký
TrADIČNý
kOŠík • poctivá mangalicová klobáska, cca 200 gr.

• Prosecco Terra Serena, 0,2 l 
• sviečka v plechovke s vrchnákom, čierna farba
• balené v drevenej krabici 260 x 100 x 55 mm,
 možná potlač krabice od 50 ks
• dekorácia-drevená sekerka s ľudovým motívom
 a možnosťou gravíru Vášho loga, výplň, komplimentka v cene

• Špaldové medovníky z biomúky,
 bez aditív, 200 gr.,
 možnosť potlače loga
 na samolepku
• Sviečka-drevený stromček/hviezda
• Delikátna včelovina z 3 druhov
 medu, 0,2 l - slovenská medovina
• Prútený košík, vyrobený
 na Slovensku
• Balené v celofáne, stuha,
 dekoračná slama, komplimentka,
 sušený pomaranč/jablko/šiška

Alternatívne balenie

Samolepiaca etiketa
na medovníkoch

20,25 €

24,75 €
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Ceny sú bez DPH. ODBERY OD cca 30 ks. Ceny sú bez DPH. ODBERY OD cca 30 ks.

DrEVENý MEDOVý BOxhNEDý kOŠík ŠkOrIcA MňAM
• Včelovina originál, 0,18 l
• pravý slovenský med agátový 60 gr.
• drevená palička na med 7 cm
• medovník s orechom (príp. logom na jedlej fólii)
• pravá slovenská čokoláda, 35 gr. (horká/mliečna/biela,
 posyp mrazom sušené ovocie al. oriešky), možnosť loga na čokoláde
• balené v drevenej krabici 260 x 100 x 55mm,
 možný gravír krabice od 50 ks
• dekorácia-stuha, výplň, komplimentka

• sypaný škoricovo-jablkový čaj 30 gr.
• pravý slovenský med pastovaný so škoricou, 130 gr, sklo
• škoricová sviečka  v plechovke s prírodným špagátikom
• slovenské sušené jabĺčka, 40 gr.
• drevená palička na med
• balené v hnedom košíku, v celofáne, rozmer 150 x 140 x 55 mm, vrátane výplne,
 výzdoby, komplimentky 21,00 €

22,50 €



Sketch, s.r.o.
Ružomberská 6, 821 05 Bratislava

Tel.: 02 4848 4040
Fax: 02 4848 4012

www.sketch.sk
E-mail: info@sketch.sk


