
VÁNOČNÍ KATALOG 2022
BALÍČKY S REGIONÁLNÍMI PRODUKTY

Made in Jesenicko

lokální výrobky    |   6 velikostí balíčků 

vhodné pro klienty,  zaměstnance i partnery



MALINKÉ JESENICKÉ VÁNOCE
Luskeeto–luštěninové krekry   | Ekolusks.r.o. Česká Ves   |   70 g

Jesenické mýdlo  | Mýdlárna Mlýnky M. Horáčková Bělá p. P.  | 100 g

Domácí marmeláda   | Z darů jesenických hor M. Kubinová Jeseník   |   220 g

CENA 350,- Kč*

*V ceně vč. DPH dárkové balení v papírové krabici  barva hnědá (kraft) s průhledným víkem.



MALÉ JESENICKÉ VÁNOCE
Rychlebský sirup   |   VS Rychlebys.r.o. Velká Kraš   |   250 ml

Pesto jesenické   |   Pepovy dobroty Andělská Hora   |   200 g

Jesenická čokoláda   | XocolãtlMarcel Šos Jeseník    |   50 g

Konopné víno   | Šárka Vybíralová Česká Ves   |   0,5 l

CENA 590,- Kč*

*V ceně vč. DPH dárkové balení v papírové krabici  barva hnědá (kraft) s průhledným víkem.



STŘEDNÍ JESENICKÉ VÁNOCE
Rychlebský sirup   |   VS Rychlebys.r.o. Velká Kraš   |   250 ml

Domácí marmeláda   | Z darů jesenických hor M. Kubinová Jeseník   |   220 g

BLUlikér z horských borůvek   |   Bairnsfather Distillerys.r.o. Bělá p. Prad.   |   0,5 l

Jesenické mýdlo  |   Mýdlárna Mlýnky M. Horáčková Bělá p. P.  | 100 g

Luskeeto–luštěninové krekry   | Ekolusks.r.o. Česká Ves   |   70 g

CENA  960,- Kč*

*V ceně vč. DPH dárkové balení v papírové krabici  barva hnědá (kraft) s průhledným víkem.



VELKÉ JESENICKÉ VÁNOCE
Domácí marmeláda   | Z darů jesenických hor M. Kubinová Jeseník   |   220 g

Jesenické mýdlo  |   Mýdlárna Mlýnky M. Horáčková Bělá pod Pradědem  | 100 g

Pesto jesenické  |   Pepovy dobroty Andělská Hora   |   200 g

Kachní paštika  s jablky  |  Rodinná konzervárna Via DeliciaZábřeh   |   130 g

BLUlikér z horských borůvek   |   Bairnsfather Distillerys.r.o. Bělá p. Prad.   |   0,5 l

Med z Jeseníků   |  Richard MilerskiStaré Purkartice |   400 g

Konopné víno   | Šárka Vybíralová Česká Ves   |   0,5 l

CENA 1 390,- Kč*

*V ceně vč. DPH dárkové balení v papírové krabici  barva hnědá (kraft) s průhledným víkem.



JESENICKÉ VÁNOCE PRO ŽENU
Ručně vyráběný šálek s podšálkem   | HelehlínaH.ŠimíkováMikulovice   |   1 ks

Zrnková káva Nicaragua  |   Vaše pražírna R.ŠtěpánekPetrov n. Desnou  | 100 g

CENA 590,- Kč*

*V ceně vč. DPH dárkové balení v papírové krabici  barva hnědá (kraft) s průhledným víkem.



JESENICKÉ VÁNOCE PRO MUŽE
Ručně šitý kožený cardholder | ManopuŠ.ŠimíkMikulovice   |   1 ks

Chilli omáčka Sla-Sla-Kys-Hab |   Duxovochilli J.DucháčekRapotín  | 200 ml

CENA 1 040,- Kč*

*V ceně vč. DPH dárkové balení v papírové krabici  barva hnědá (kraft) s průhledným víkem.



VÁNOČNÍ KATALOG 2022

Made in Jesenicko

Letos jsme v positivJEnachystali  šest verzí vánočních balíčků s potravinami a výrobky s 
původem v Jeseníkách. Stojí za nimi místní srdcaři, kteří se rozhodli jít proti proudu a učí 
Jesenicko zvyklé na letáky supermarketů utrácet za kvalitní, lokální produkty. 

Nákupem balíčků ‘vyrobeno na Jesenicku‘ získáte originální dárky pro vaše obchodní 
partnery, klienty a zaměstnance, navíc tím lokální výrobce v jejich úsilí docela významně 
podpoříte.

OBJEDNÁVKY
Svoji objednávku* pošlete prosím nejpozději  do pondělí 10. října 2022na e-mail 
positivje@positivje.cz, uveďte své fakturační údaje, a taky místo dodání , distribuce začne po 
20.11.2022.

*min. objednávka 5 ks libovolných balíčků

Předem děkuji za vaše objednávky a přeji vám zábavný podzim.

Těším se na spolupráci.

Kamil KAVKA
zakladatel positivJE

M: +420 737 941 163
E: positivje@positivje.cz

mailto:positivje@positivje.cz

