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CO DÁVÁME NEJČASTĚJI DO KRABIČEK

PŘEJEME SI, ABY VAŠE DÁRKY DĚLALY RADOST A REPREZENTOVALY VÁS

OBALY jsme navrhli a vyrobili vlastní s ohledem na ochranu životního prostředí a finanční šetrností. Na všech dárcích se

podílí naše chráněná dílna a osoby zdravotně znevýhodněné.

VÁNOČNÍ KATALOG jsme vytvořili tak, aby potěšil Vás, Vaše zaměstnance, obchodní partnery i zákazníky.

DÁRKY, které jsme pro vás připravili, vznikly přesně podle našich pravidel:

Na trhu hledáme jen kvalitní produkty.

Ze zkušenosti víme, že dobře vybraný dárek vyvolá emoce. Emoce jsou důležité pro hezký vztah a hezký vztah je

základem úspěchu.

Pro konečný výsledek je důležité, aby práci odvedl člověk s láskou.

Dárky kompletujeme ručně a převážně z českých produktů a proto můžeme garantovat kvalitu.

Kromě dárků Vám zajistíme i ostatní služby (balení do krabic, odeslání na zadanou adresu….)

Dbáme na nejmenší detaily (dobrá skladovatelnost, stohovatelnost, způsob předání…)
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Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceny nezahrnují grafické zpracování v případě požadavku na individuální grafiku.

Ceny nezahrnují tiskovou přípravu v případě individuální grafiky

Umístění loga, barevnost stuh a doplňků bude předem konzultováno.

Před výrobou bude s klientem odsouhlasena vizualizace produktu.

Cena nezahrnuje dopravu.

Zajistíme i balení k přímé rozesílce do krabice.

Termín dodání 3 - 4 týdny od objednávky.

Jakékoliv další varianty produktů jsou možné.

Další dotazy rádi odpovíme.

Pro snadnou komunikaci jsme přidaly ke každému produktu KÓD ve tvar Vxx.

Tento KÓD, prosíme, uvádějte při konkrétních dotazech ohledně produktu.
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VÁNOČNÍ DROBNOST

V01

V02

100 g ořechy dle výběru

(mandle uzené, slané, v hořké

čokoládě, ve skořici) nebo

pralinky čokoládové

(oříšková, kávová, mléčná)

mandle baleny v celofánovém sáčku

dárková krabička

etiketa s logem

luxusní zlatá stuha

další varianty viz následující foto

barva krabiček i stuh dle dohody

V03
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99 Kč 120 Kč110 Kč
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9 ks mléčná nebo hořká čokoláda á 5g

vánoční motiv, vlastní motiv nebo logo

dekorativní stuha

český výrobce čokolády

vánoční ozdoba

Tisková příprava za individuální motiv

550 Kč bez DPH.

Cena nezahrnuje grafické zpracování u
individuálního motivu. Konečná kalkulace na
základě individuálního požadavku.

V04

V05

63 Kč
72 Kč

MALÁ BONBONIÉRA
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Papírový přebal s vánočním nebo firemním motivem

100 g mandle v hořké čokoládě, mandle slané,

mandle uzené nebo mandle ve skořici

mandle baleny v celofánovém sáčku

vánoční dekorace a stuha

velikost 7 x 12 cm

individuální grafika od 200 ks

možné i čokoládové pralinky nebo miniatury

kalkulace pro individuální grafiku na dotaz

V07

V06

cena na

dotaz

85 Kč

MANDLE V PŘEBALU
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medové perníčky s potiskem – jedlý papír

každý kus jednotlivě hygienicky zabalený

český výrobce

minimální množství 500 ks

trvanlivost min 6 měsíců

baleno v dárkové papírové krabičce s vánoční

dekorací 10 ks, 16 ks nebo 35 ks

možnost i jednotlivé kusy

V08

8 Kč

MEDOVÉ PERNÍČKY
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V11
V10

V09

35 ks16 ks
10 ks

90 Kč 250 Kč125 Kč
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V66

20 ks čokoládová pralinka

mix přichutí – oříšek, káva, kakao

zlatá krabička

vánoční dekorace , logo

180 Kč

ČOKOLÁDOVÉ PRALINKY
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čokoládové pralinky - mléčné, oříškové, kávové

25 ks v krabičce

krabička hnědo - hnědá, hnědo - červená,

hnědo - modrá

zlatá luxusní stuha, logo

vhodný dárek pro muže i ženy

V19

230 Kč

VÁNOČNÍ PRALINKY
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med

vánoční sypaný čaj v plechové krabičce140 g

dřevěný medák

dárková krabička s červeným víkem

vánoční dekorace, logo

med

vánoční sypaný čaj nebo medové perníčky

dřevěný medák

dřevěná bedýnka

vánoční dekorace, logo

med

vlašské ořechy 120 g

dřevěný medák

dárková krabička

vánoční dekorace, logo

V22

V21

V20

16

VÁNOČNÍ MED
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17

190 Kč295 Kč 440 Kč
V20 V22V21
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V16
V15

295 Kč

295 Kč

ovocné sirupy dle rodinného receptu

regionální produkt

100 g kešu natural nebo

6 ks čokoládová pralinka

dárkové balení, stuha, dekorace, logo

SIRUP S KRABIČKOU
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ovocný sirup

vánoční sypaný čaj 90 g

med

dárkové vánoční balení

ovocný sirup

dárkové vánoční balení

V60
V59

145 Kč

280 Kč

OVOCNÝ SIRUP

ovocné sirupy dle tradičního

rodinného receptu

obsah 0,3 l

12 různých příchutí, 

bez konzervantů a barviv
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100 g mandle uzené

100 g mandle slané

100 g mandle v hořké čokoládě

zlatá dárková krabička s etiketou

nebo se stuhou

100 g mandle uzené

100g mandle slané

100 g mandle v hořké čokoládě

červená vysoká krabička

se zlatou stuhou a etiketou

100 g mandle uzené

100 g mandle slané

100 g mandle v hořké čokoládě

červená nebo přírodní hnědá

kabelka s vánoční dekorací a

logem

V30

V28

V29

VÁNOČNÍ MANDLE
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230 Kč
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černé olivy bez pecky

zelené olivy bez pecky

100 g uzené mandle v krabičce

vánoční dekorace, logo

zelené olivy bez pecky

100 g uzené mandle

vánoční dekorace, logo

zelené olivy bez pecky

100 g mandle slané

vánoční dekorace, logo

V37
V35

150 Kč 280 Kč

160 Kč

V36

OLIVY
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23

dárkové balení

vánoční dekorace, logo

POTĚŠENÍ PRO PÁNY

190 Kč

V26

různé druhy pochutin dle výběru a nabídky
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24

220 Kč
V27

RADOST PRO DÁMY

dárkové balení

vánoční dekorace, logo

různé druhy pochutin dle výběru a nabídky
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MANDLOVÝ MIX

490 Kč

200 g mandle v hořké čokoládě

200 g mandle v čokoládě a ve skořici

200 g mandle slané pražené nebo

28 ks medové perníčky

malá bonboniéra s univerzálním vánočním motivem nebo

s individuálním motivem

mandle i perníčky jsou hygienicky zabaleny v sáčcích

dekorace stuha , logo

V12
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V13

KRABIČKA MALÁ PLECH

100 g mandle slané pražené

100 g mandle v hořké čokoládě

rozměr plechové krabičky 10 x 10 x 5 cm

individuální potisk víka

295 Kč
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KRABIČKA VELKÁ PLECH

100 g mandle slané pražené

100 g mandle v hořké čokoládě

100 g mandle ve skořici

100 g kešu slané

rozměr plechové krabičky 14 x 14 x 6 cm

individuální potisk víka

460 Kč

V14
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KRABIČKA KULATÁ PLECH

kulaté plechové dózy velikost 10 cm

nebo 13 cm

potisk víka nebo embos

náplň – perníčky s logem nebo

čokoládové pralinky

cena na dotaz

V65

460 Kč
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KRABIČKA PRO DÁMY 1

395 Kč

Gold Prosecco 0,2 l

zelené olivy

100 g uzené mandle

100 g mandle slané pražené

dárkové balení

odnosná dárková krabice s ušima

vánoční dekorace, logo

V33
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KRABIČKA PRO DÁMY 2

ovocný sirup 12 druhů

domácí med

100 g mandle v hořké čokoládě

14 ks medové perníčky-srdíčka

dárkové balení

odnosná dárková krabice s ušima

vánoční dekorace, logo

V34

390 Kč

různé druhy pochutin dle výběru a nabídky
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KRABIČKA PRO PÁNY 1 

V31

Pilsner Urquel 0,5 l

vepřová paštika

znojemské mini okurky

dárkové balení

odnosná dárková krabice s ušima

vánoční dekorace, logo

460 Kč

různé druhy pochutin dle výběru a nabídky
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KRABIČKA PRO PÁNY 2 

mlýnek s černým pepřem 190 g

zelené olivy plněné pastou Jalapeňos

100 g uzené mandle

100 g mandle slané pražené

dárkové balení

odnosná dárková krabice s ušima

vánoční dekorace, logo

V32

460 Kč
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MEDOVINA MALÁ

V40

460 Kč

V39

460 Kč

medovina z Vysočiny 0,2 l

medové perníčky

baleny v celofánovém sáčku

dárková krabička se stuhou

vánoční dekorace, logo

medovina z Vysočiny 0,1 l

medové perníčky

baleny v celofánovém sáčku

dárková kabelka

vánoční dekorace, logo

V38

460 Kč

medovina z Vysočiny 0,2 l

medové perníčky

vánoční dekorace, logo
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DŘEVĚNÁ DÁRKOVÁ KRABIČKA

490 Kč

V65

Gold Prosecco, Royal Porto, Martini, Bohemia sekt 0,2 l

100 g mandle slané pražené

100 g kešu natural

dřevěná krabička 20x20x90 cm

luxusní zlatá nebo červená stuha

logo, komplimentka

různé varianty

různé druhy pochutin dle výběru a nabídky
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V66 V67

V68

420 Kč
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DÁRKOVÁ KRABIČKA

Tatra Tea 0,375 l, pálenka 52%,

Bohemia sekt 0,2 l

Gold Prsoecco 0,2 l

Royal Oporto 10 Years – Portské 10 let 0,2 l

Karibský rum Dos Maderas 0,2 l

Martini Prosecco 0,2 l

100 g mandle dle výběru – jedna krabička

200 g mandle dle výběru – dvě krabičky

nebo čokoládové pralinky 6 ks

dárková přírodní hnědá krabice

vánoční dekorace, logo na etiketě
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KREATIVNÍ VÁNOČNÍ SADA

sada pro kreativní tvoření

2 ks skleněné baňky 7 cm

lepidlo, 3 druhy barevného posypu

štěteček

krabice slouží jako stojánek pro tvoření

velký výběr barevných kombinací

stuha nebo karta za příplatek

135 Kč
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SADA RUČNÍKŮ MALÁ

420 Kč

luxusní bambusový ručník 2 ks

30x50 cm a 50x100 cm

dekorativní bordura se saténovou přízí

měkký a vysoce savý materiál

závěsné poutko

vhodné k vyšití loga (není v ceně)

dárkové balení v odnosné krabičce

vánoční etiketa, logo
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SADA RUČNÍKŮ VELKÁ

940 Kč

luxusní bambusový ručník 3 ks

30x50 cm, 50x100 cm a 70x140 cm

dekorativní bordura se saténovou přízí

měkký a vysoce savý materiál

závěsné poutko

vhodné k vyšití loga (není zahrnuto v ceně)

dárkové balení v odnosné krabičce

výběr barevnosti uší na krabici

vánoční etiketa, logo
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560 Kč

horké zahradní ovoce - 280 g (maliny, jahody, borůvky,

ostružiny, černý a červený rybíz) –regionální produkt

štrúdlové jablíčko – extra džem 280 g – regionální produkt

medové perníčky srdíčka – 12 ks

mandle ve skořici 100 g

dřevěná bedýnka s víkem v pantu 30 x 20 x 13 cm

vánoční dekorace, logo

VÁNOČNÍ BEDÝNKA

různé druhy pochutin dle výběru a nabídky
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VÁNOČNÍ SLADKOST

etiketa s vlastním firemním logem 89 Kč
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VÁNOČNÍ / SILVESTROVSKÝ SET

0,7 l Martini, Prosecco nebo Bohemia sekt

velký ohňostroj Ignis Brunensis

3x100 g různé druhy mandlí

(uzené, slané, v čokoládě) v dárkové zlaté krabičce

odnosná krabice s vánoční dekorací

logo

možný i vlastní celopotisk krabice

od 100 ks na dotaz

Další varianty viz následující foto
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50750 Kč620 Kč520 Kč
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DÁRKOVÁ KRABICE 

odnosná krabice s uchem

vánoční dekorace, logo

různé druhy pochutin dle výběru a nabídky

od 850 Kč
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FIREMNÍ TEXTIL

tričko, mikina, župan, nákrčník,

taška, ponožky …

branding

dárkové balení

možnosti a cena na dotaz

I váš firemní textil můžeme
zabalit jako vánoční dárek.
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POWER BANKA

power banky různých kapacit

4 000 – 10 000 mAh

branding

dárkové balení

možnosti a cena na dotaz
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ZÁŽITEK SE ZÁZRAČNOU

� zázračná limonáda Perníková limča – český produkt

� pivní želé – regionální produkt

� bambusové brčko 2 ks

� 2x100 g mandle dle výběru (krabičky)

� dárková odnosná krabice s ušima

� vánoční etiketa s logem

V49

61

460
KČ

ZÁŽITEK Z PIVA

490 Kč

pivo

degustační pivní sklenice

Picos s olivovým olejem

100 g mandle uzené

dárková odnosná krabice s ušima

vánoční etiketa s logem

lze i jiné varianty pivní sady
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DÁRKOVÉ OBALY

Máme pro Vás připraveny krabičky různých druhů, tvarů, velikostí 
a materiálů (papír, dřevo, plech).

Krabičky zdobíme dle Vašeho požadavku různou dekorací.

Do krabiček aranžujeme různé druhy pochutin a předmětů dle výběru a nabídky.
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Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceny nezahrnují grafické zpracování v případě požadavku na individuální grafiku.

Ceny nezahrnují tiskovou přípravu v případě individuální grafiky

Umístění loga, barevnost stuh a doplňků bude předem konzultováno.

Před výrobou bude s klientem odsouhlasena vizualizace produktu.

Cena nezahrnuje dopravu.

Zajistíme i balení k přímé rozesílce do krabice.

Termín dodání 3 - 4 týdny od objednávky.

Jakékoliv další varianty produktů jsou možné.

Další dotazy rádi odpovíme.

Pro snadnou komunikaci jsme přidaly ke každému produktu KÓD ve tvar Vxx.

Tento KÓD, prosíme, uvádějte při konkrétních dotazech ohledně produktu.
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Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

+420 775 776 625
obchod@ahatrading.cz

www.ahatrading.cz

Reklamní a dárkové studio s vlastní výrobou

R
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s námi od roku 1991


