
           Pro všechny členy  klubu Business for Breakfast 
vytvoříme unikátní nabídku řešení firemních vín 

a dárkových balíčků. Na všechny produkty poskytneme 
                                                                                     15% slevu. 

Zakázková výroba pro členy klubu BforB  
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Palác vína vám nabízí širokou škálu možností, jak ob-

darovat vaše zaměstnance, obchodní partnery a klienty. 

Připravíme vám originální dárkové kazety s vínem a de-

likatesami navržené dle  vašich požadavků. Dárkovou ka-

zetu opatříme logem a textem, umístíme komplimentku a 

pod. Nabízíme navrh a výrobu vlastní etikety na víno, kde 

necháte vyniknout váš originální design. 

Navrhneme vhodné propojení vína s lokálními produkty               

od našich i evropských farmářů. Vše elegantně zabalíme 

do originálních dárkových krabic. Aby dárkové balíčky vy-

padaly dokonale, navrhneme pro vás osobitý branding     

s logem, grafikou či dalším textem a zajistíme jeho výrobu. 

Dárkové certifikáty s vlastní grafikou, které vám 

připravíme dle vašich požadavků. Obdarovaný si tak bude 

moci vybrat takové víno či delikatesy, které mu nejvíce sedí 

a nejlépe si tak Váš dárek vychutná.

Nabídka pro firemní zákazníky
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Připravíme pro vás firemní degustace, které mohou být 
různě tématicky zaměřeny a které mohou probíhat ve Vámi 
zvolených prostorách, v sídle firmy, netradičních místech 
nebo u některých našich partnerů z řad restaurací a hotelů.

Zajistíme vám kompletní firemní party včetně výběru mís-
ta, programu a dostatečného počtu sommelierů. Případně 
na vaši akci dodáme pouze víno a kompletní potřebné vy-
bavení (sklo, karafy, otvíráky, chladiče na víno atd.)

S našimi klienty vyrážíme i za vinaři do Itálie, krásné oblas-
ti Mosel v Německu a samozřejmě i za vinaři na Moravu. 
Rádi pro vaši firmu a její partnery zorganizujeme firemní 
poznávací výlet za vínem a společně s vinaři provedeme 
vinicemi, vinařstvími a budete mít možnost ochutnat jejich 
vína přímo v místě jejich zrodu.

Máte dotaz nebo zájem o nezávaznou nabídku? Kontak-
tujte nás a my Vám navrhneme několik variant řešení na 
základě vašich požadavků. Při vetších, nebo opakovaných 
poptávkách Vám poskytneme výrazné slevy na víno i ostat-
ní sortiment z naší nabídky.

Tel.: 602 130 680 - Libor Černoch

Nabídka pro firemní zákazníky
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Dárkové sety s vínem a delikatesami - příklady
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Dárkové sety s vínem a delikatesami - příklady
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Pro letošní rok jsme připravili i několik zajímavých 

vín v lahvičkách o objemu 0,25 litru, která jsme 

nazvali “kabelkovým vínem”. Co nás vedlo k tomu  

nazvat je takto asi není třeba rozvádět. Co je ale vy-

zkoušené je, že i tyto miniaturky se dají skvěle kom-

binovat s delikatesami a čokoládami v dárkovém 

balení. 

Kabelkové víno
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Zahájena nová spolupráce především s regionálními výrobci 

zajímavých produktů. Zde je několik příkladů nových produk-

tů.

- rozšířena nabídka moravských vín 

- víno Kutěj, mikrovinař, Pod Dubňansků horů, Mutěnice

- vinařství Rauš, Mikulov

- nové luxusní čokoládové delikatesy

- semolinové těstoviny - ruční výroba ochucených těstovin z      

Mutěnic

- sušené maso a sýry - první české sušené maso a sušené sýry, 

70 druhů sušených mňamek.

- slaný karamel - chráněná dílna Modrý domeček

- med, ořechy, dušené kaštany 

- klobásky (s olivami, lanýži, ořechy ...), teriny, 

   kachní paštika s pomeranči a pod.- Francie

- olivy a olivové oleje - Španělsko

Nové produkty 2022/23
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Ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem v oblas-
ti reklamních předmětů pro vás zajistíme také zajímavé 
reklamní a dárkové předměty s firemním potiskem. S 
výběrem správného potisku, ražby, nebo gravírování na 
reklamní předměty Vám velmi rádi poradíme. 

Kalendáře, diáře, psací potřeby, trika, čepice, USB flash 
disky a powerbanky, počítačové potřeby, tašky, batohy, 
a stovky dalších reklamních předmětů a dárků. Na Vaši 
nezávaznou poptávku Vám rádi uděláme kalkulaci na míru. 

Reklamní a dárkové předměty

Potvrzené korektury zašlete nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení.

Vytištěním náhledu tiskárnou, nebo zobrazením na monitoru nelze porovnávat skutečnost. Barvy zobrazené 
v elektronické poště neodpovídají skutečnosti,  závazné jsou odstíny uvedené v popisu: „Barva potisku”

technologie:

číslo zakázky: barva potisku:21800845

laser

počet barev: 0

velikost tisku: 26 x 4 mm



Došlo ti víno?           Zavolej Liborovi - 602 130 680


