
Výnimočné darčeky pre výnimočných ľudí
Hľadáte elegantný darček, ktorým zamestnancov alebo
obchodných partnerov naozaj potešíte? Exkluzívne
darčekové balenia svetovo ocenenej kávy EBENICA COFFEE
sú dokonalým darčekom pre najnáročnejšieho gurmána
i príležitostného kávičkára. 

svetová,
štýlová 
& lahodná
VIANOČNÁ PONUKA EBENICA COFFEE



 

SME EBENICA COFFEE. SLOVENSKÁ PRAŽIAREŇ,
KTORÁ VYRÁBA JEDNU Z TOP10 ESPRESSO KÁV
EURÓPY. AKÉ SÚ NAŠE DARČEKY?

Fantasticky lahodné
Dôkazom jedinečnej chuti našich káv sú ocenenia, ktoré sme
získali v prestížnych medzinárodných súťažiach Coffee Review a
Great Taste. Ochutnajte a presvedčte sa sami.

Exkluzívne a pritom dostupné
Čerstvo pražená káva prémiovej kvality je exkluzívnym a
originálnym darčekom, ktorý je cenovo dostupný. Ceny našich
balení začínajú na 3,30€ bez DPH pri odbere od 1 ks.

Slovenské a remeselné
Kávu pražíme v našej pražiarni v Modre. Popri modernej
technológii je za vynikajúcou chuťou našich káv i poctivé remeslo
a vlastné receptúry. 

Ručne balené
Kávy balíme do špeciálnych obalov, ktoré pomáhajú zachovať
arómu a chuť čerstvej kávy. Darčekové krabičky sú vyrobené 
z recyklovaného materiálu s ekologickým certifikátom FSC.

Variabilné
Samozrejmosťou je možnosť zvoliť si medzi zrnkovou a mletou
kávou a vybrať do balíčka vlastnú kombináciu káv. Krabičky
ponúkame aj s textom v anglickom jazyku, sú preto zaujímavým
slovenským darčekom aj pre zahraničných partnerov.

S vašim logom či venovaním
V prípade záujmu na obal doplníme vaše logo vo forme nálepky
alebo pridáme komplimentku s venovaním.  Ponúkame tiež
možnosť odoslať darčeky priamo k finálnym adresátom. 

Zaujali sme vás? Ozvite sa nám a spoločne vaše firemné darčeky
vyriešime skôr, ako dopijete šálku kávy.   

EBENICA COFFEE. GREAT TASTE ZO SLOVENSKA.

darček, 
ktorý by ste 
chceli dostať aj vy



Darčekové balenie 
1x70g kávy

Obal z recyklovaného materiálu skrýva 
70g balíček kávy podľa vášho výberu. 
Tento balíček vystačí na prípravu 6-8 káv, 
čo je ideálne na degustáciu s priateľmi či 
rodinou. Možnosť umiestnenia vášho loga 
na obal. Ideálne ako malá pozornosť alebo 
chutná súčasť väčšieho darčekového koša.

Darčekové balenie 
1x220g kávy 

Čerstvo pražená káva v dizajnovej 
vysúvacej krabičke z recyklovaného 
materiálu, s možnosťou doplnenia 
komplimentky či nálepky s vašim logom 
na obal. Výnimočný darček vo veľmi 
príjemnej cene. 

Darčekové balenie 
2x220g kávy 

Elegantný darček obsahujúci dve kávy 
podľa vášho výberu, balené vo vysúvacej 
krabičke z recyklovaného materiálu, 
s možnosťou doplnenia komplimentky 
alebo nálepky s vašim logom na obal. 



Degustačný kávový
balíček v 4 verziách

Balíček obsahujúci set 70g vzoriek káv je 
dostupný v 4 verziách, z ktorých každá 
skrýva skvelú kombináciu chutí. Klasické, 
Ovocné a Moderné kávy obsahujú po tri 
vzorky, balíček Ocenené kávy obsahuje 
až sedem vzoriek. Ideálny darček 
pre vášnivých kávičkárov. Balené 
v kraftovej krabici s možnosťou 
umiestnenia loga vo forme nálepky.

Darčeková kazeta 
s kávou a dvoma šálkami

Ak chcete skutočne zaujať, zvoľte túto 
štýlovú darčekovú kazetu obsahujúcu 
jednu kávu a dve espresso šálky 
s podšálkami. Možnosť pridania 
komplimentky a loga vo forme nálepky. 
Obal je vyrobený z recyklovaného 
materiálu. V prípade odberu od 300 ks 
možnosť potlače obalu na mieru.

Už cítite tú úžasnú vôňu čerstvej kávy?
Nenechajte si ju ujsť a rezervujte si lahodné 
kávové darčeky zo svetovo ocenenej pražiarne 
EBENICA COFFEE v  dostatočnom predstihu.  

Pri výbere káv do baličkov vám  pomôže  naše koliesko 
chutí »  


