PRE ZE N TACE
ZAKÁ Z KOVÉ VÝRO BY

ŘEKNĚTE ANO ZDRAVÉMU MLSÁNÍ
Jako rodinná firma specializující se na zdravé mlsání ctíme tradice i kvalitu.
Proto jsme na začátku oživili značku čokolád Nachfolger, založenou roku 1888,
a v duchu její tradice pokračujeme v rozvoji nových značek a v poctivé ruční
výrobě luxusních cukrovinek z prémiových ingrediencí. Věříme, že naši zákazníci
ocení filozofii poctivé čokolády bez náhražek. Čokolády, která má potěšit,
povzbudit a přinést do života více energie, dobré nálady a zdraví.
Chceme, aby produkty od nás chutnaly fantasticky, kombinujeme přísady
různých druhů a objevujeme nová lahodná spojení chutí. Ještě radši ale jsme,
pokud jsou tyto přísady navíc zdraví prospěšné. Naši čokoládu Aluna sladíme
skvělým kokosovým cukrem, a tedy neobsahuje žádný bílý cukr. Naší vizí je co
nejvíce pracovat se super-potravinami a přinášet vám tak nejen dokonalou
chuť, která potěší vaše smysly, ale i pořádnou porci zdraví.

Superpotravina = zvláště výživově bohatá potravinu, plná vitamínů, minerálů,
vlákniny, antioxidantů a živin rostlinného původu (např.: mandle, acai, kakao,
goji, borůvky, moringa)

Čokoládu
vyrábíme
už od roku
2005

JSME DRŽITELI OCENĚNÍ
GREAT TASTE A INTERNATIONAL
CHOCOLATE AWARD
Věříme, že poctivost se vyplácí. O to víc nás těší, že naše produkty opakovaně
bodují nejen u zákazníků, ale i v mezinárodních soutěžích, jako jsou
například Great Taste Awards. Zaměření na kvalitu a poctivost nám pomáhá
s prosazováním se na zahraničních trzích. V současné době dodáváme luxusní
čokoládové výrobky a cukrovinky do USA, Španělska, Německa, Slovenska,
Ruska, Ománu, Saudské Arábie, Arménie, Kazachstánu, JIžní Korerei a Japonska.

5× ocenění Great Taste Awards

Už v 11
zemích
světa

SLUŽBY I PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ
Díky vysoké kvalitě produktů a bohaté škále výrobních technologií dokážeme
oslovovat i náročné zákazníky a naplňovat jejich představy o exkluzivních
customizovaných cukrovinkách i originálních obalech na míru. Ve spolupráci
s naší dceřinou společností Český nugát s.r.o. umíme navrhovat i netradiční
řešení, stejně jako realizovat zakázky od A do Z v krátkém čase. Originální zadání
a kreativní výzvy u nás mají vždy dveře otevřené.

Přes
1000
realizací

CUKROVINKY PRO KAŽDOU
PŘÍLEŽITOST
Exkluzivní firemní dárky
Jemná čokoláda s dokonale vyváženou chutí byla vždy symbolem luxusu
a vysoce ceněným darem. Ideálním způsobem, jak druhé zaujmout, potěšit
a získat na svou stranu, zůstává dodnes. Proto naši klienti vyhledávají bohatou
nabídku cukrovinek i pestrou paletu originálních dřevěných dárkových kazet
a boxů z naší produkce. Díky spolupráci s námi získávají exkluzivní firemní dárky
s tou nejlahodnější čokoládou.

Přes
100
možných
kombinací

LUXUSNÍ PRODUKTY, KTERÉ JINDE
NESEŽENETE
Sledujeme nejnovější trendy a pěstujeme zdravý životní styl. Proto jsme
začali s výrobou čokolády přímo z bobů, které si dovážíme od soukromého
malopěstitele z Kolumbie. V naší nabídce najdete exkluzivní ruby čokoládu,
prémiové mandle v čokoládě a skořici nebo morinze, kávová zrna v čokoládě
a řadu dalších unikátních cukrovinek.

Více
než
100
unikátních
produktů

STANDARDNÍ A PRÉMIOVÁ
CUSTOMIZACE
Ve spolupráci s dceřinou společností Český nugát dokážeme připravit sladké
dárky v obalech z papíru, kartonu, plechu, dřeva, překližky i skla. Provádíme
standardní customizaci obalů pomocí potisku, gravírování nebo stuh. Náročným
zákazníkům umíme navrhnout a vyrobit prémiová řešení, např. dárkové kazety
netradičních tvarů nebo obrandované plechové dózy s víkem z bambusového
dřeva.
Můžete využít nejen standardních řešení produktové personalizace, ale
i pestrých výrobních možností včetně obalů na míru, originálních konstrukcí,
vyřezávání, vypalování do dřeva či gravírování (do skla, kovu nebo dřeva).
I proto jsme schopni uspokojit i ty nejnáročnější klienty.

3D
vizualizace
designu

PRÉMIOVÁ DÁRKOVÁ BALENÍ
PRO OBCHODNÍ PARTNERY
A ZAMĚSTNANCE
Vyhledáváte originalitu? Nespokojíte se s běžným standardem? Pak jste jako
mnozí z našich firemních zákazníků a určitě uvítáte možnost nechat si připravit
sladkosti v unikátním balení.

Unikátní
dárky podle
vašeho přání

REKLAMNÍ ČOKOLÁDA
PRO VELETRHY, VÝSTAVY
A SELFPROMOTION
Zpříjemněte zákazníkům a potenciálním klientům zastávku u vás sladkým
potěšením s vaším logem. Připravíme vám tradiční miniaturky do skleněné
dózy, ručně vyráběné pralinky, taštičky či plechové dózy s mandlemi v čokoládě
nebo třeba promoční krabičky a sáčky s cukrovinkami dle vašeho výběru.
Využijete je na recepci, v showroomech, během významných firemních dnů,
na veletržních a výstavních stáncích, ale i jako poděkování stálým zákazníkům
a věrným zaměstnancům.

Vždy to
nejlepší

UKÁZKOVÁ VÝROBA ČOKOLÁDY
Dopřejte si unikátní zážitek s čokoládou! Navštivte naši manufakturu a vyrobte
si svůj vlastní kousek voňavé a křupavé čokolády pod dohledem našich
zkušených technologů. Poznáte při tom všechny fáze výrobního procesu, který
začíná výběrem kakaových bobů a končí balením lahodných cukrovinek do
originálních obalů. Tento čokoládový workshop je skvělým tipem, když chcete
svým obchodním partnerům či zaměstnancům nabídnout opravdu originální
zábavu!

Zkuste
to sami

DÁRKY VE VELKÉM STYLU
Chcete zanechat dojem? Hledáte hodnotný dárek, jímž obdarovaného určitě
zaujmete? Rádi pro vás navrhneme exkluzivní kolekci zcela unikátních obalů
nebo vám připravíme velké dárkové balení včetně květin.
Máte-li rádi originalitu, s námi se nemusíte omezovat na standardní řešení.
Vymyslíme vám jedinečný produkt, který se stane středem pozornosti a výstižně
vyjádří váš vztah k obdarované osobě.
V naší nabídce nechybějí ani speciální delikatesy: čokoládové víno, čokoládový
rum, exotické čaje.

Když chcete
něco extra

JAK RYCHLE TO ZVLÁDNEME
Po celý rok jsme připraveni vyhotovovat zakázky v krátkých dodacích lhůtách.
Víme totiž, že když toužíte druhým osladit život, poděkovat jim nebo je potěšit,
hraje čas roli. Ne nadarmo se říká: Kdo rychle dává, dvakrát dává. Standardně
dodáváme zakázky v těchto termínech:
•

Standardní produkty (dřevěné krabičky a papírové krabičky: 3–4 týdny od
odsouhlasení návrhu

•

Složitější zpracování, kašírované krabičky, nestandardní materiály: 4–6 týdnů
od odsouhlasení návrhu

•

Plechovky: 4–6 měsíců od odsouhlasení vzorků

Hotovo
už za
3 týdny

VÁNOCE – ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA
Rádi pracujeme efektivně a s plným nasazením. Proto u nás platí:
Čím dříve, tím levněji. Pokud také patříte k těm, kteří mají rádi věci v běhu,
pořádek, jistotu a klid, máme pro vás zvýhodněnou cenovou nabídku na
vánoční sladkosti:
Papírové tašky s vlastním designem 100 g s dražé:
•

Ovoce v čokoládě

•

Mandle v čokoládě

Dřevěná krabička s gravírovaným logem a případně papírovým páskem či
potištěnou stuhou se 100 nebo 200 g dražé:
•

Ovoce v čokoládě

•

Mandle v čokoládě s kořením dle výběru

Pokud si u nás objednáte vánoční cukrovinky do konce července, dostanete
na celou zakázku 15% slevu.
Ovšem pokud si u nás zadáte výrobu vánočních cukrovinek už do konce března,
odměníme vaše pilné a zodpovědné plánování štědrou slevou celých 20 %!
Pojďte do toho s námi a neodkládejte řešení vánočních dárků pro zaměstnance
a obchodní partnery na poslední chvíli. Rádi vám vyjdeme v každém ohledu
vstříc.

Možnost
získat až
20% slevu!

PRODUKTY SVĚTOZNÁMÉ ZNAČKY
STEINER & KOVARIK
Značka STEINER & KOVARIK představuje to, v co věříme a co chceme nabízet
našim zákazníkům a obchodním partnerům: ručně vyráběnou čokoládu té
nejvyšší kvality, otevřenost, upřímnost a vzájemný respekt. A také vášeň pro
autentickou chuť poctivé čokolády spirituální rozměr a touhu sdílet to, co
milujeme. Mezi našimi značkami je značka STEINER & KOVARIK vlajkovou lodí
nabízející opravdový a navýsost luxusní požitek z čokolády.

Dopřejte
klientům
100% potěšení
z luxusní
čokolády

REFERENCE
Nabízíme služby firmám všech velikostí. Mezi naše zákazníky patří velké korporace
i rozjíždějící se start-upy. Naše výrobky najdete v minibarech 5hvězdičkových hotelů,
na recepcích automobilek i ve firmách jako Dell, ČEZ nebo Microsoft. Přidejte se
k této vybrané společnosti a dopřejte svým obchodním partnerům a zákazníkům
lahodnou chuť cukrovinek z prémiových ingrediencí!
„Není vždy jednoduché najít originální dárek s příběhem, který
má prvotřídní kvalitu a navíc originální balení na míru. Nám se
to daří díky spolupráci s Pražskou čokoládovnou.“
Microsoft, xxx
„Volvo Car Czech republic spolupracuje s Pražskou čokoládou druhým
rokem. Jsme spokojeni s kvalitou čokolády, mají ji rádi naši klienti
i zaměstnanci. Oceňujeme upřímný, příjemný přístup a flexibilitu.
Rádi budeme využívat vaše služby.“
Marketing manager, VOLVO CAR CZECH REPUBLIC, S.R.O.
„Mockrát děkujeme za krásné a skvěle chutnající medaile, které jsme
si u Vás nechali udělat na zakázku. Spolehlivé, rychlé dodání a výborná
čokoláda.“
Klára Šamajová, Kaprain
„Dovolte mi, abych Vám tímto poděkovala za spolupráci, která
proběhla v minulém roce mezi Vámi a Cinema City. Pražská čokoláda
je produktem nejvyšší kvality a proto jsme jej doporučili i naší pobočce
na Slovensku.“
Country Manager CZ & SK, New Age Advertising

Přes
700
spokojených
zákazníků

Anect Y Soft | AVE | Google | E-ON Německo | Cushman & Wakefield | Cinema City | Czech Business Council | Dubai
| Czech Invest | ČEPS | DELL EMC | DNS | E.on Deutschland | Guarant | HAVEL & PARTNERS s.r.o. | INBAR | Jitka Klett
| Letiště Praha | Local Artists | Veracomp | Mercedes | Microsoft | Porfix | PriceWaterhouseCoopers | Přerost a Švorc
| PVZP | Raben Logistics | SPEL | Unicorn | Volvo | We Make Media | Hotely Augustine Hotel | Aria | Cosmopolitan |
Grandior | Hilton | Hotel Elite | Imperial | Intercontinental | Majestic Plaza Prague | Marriot Prague | NH Hotels | The
President Hotel Prague a mnoho dalších.

Zakázková výroba společnosti Pražská čokoláda s. r. o.
Český nugát, s. r. o.
https://www.prazskacokolada.cz/cokolada-na-miru

