
Vážený majiteli / provozovateli gastro zařízení

Vyrobíme Vám samostatně balené žvýkačky s vlastním potiskem 
(logem), kterými zákazníka mile překvapíte. Váš zákazník uvítá, že 
myslíte při jeho odchodu i na jeho svěží pocit v ústech.

Dodáme Vám prémiové Švýcarské žvýkačky bez cukru a bez Aspartamu,
které pro Vás zabalíme po jednom kuse.

Žvýkačky s vlastím plnobarevným potiskem Vám vyrobíme již od 2000 
ks.

Návrh vlastního obalu si samozřejmě můžete navrhnout sami, nebo to 
pro Vás navrhne náš grafik zdarma podle vašich požadavků.

Ceník

2000 ks – 5000 ks 
1700 Kč (cena za balení 1000 ks)

5001 ks – 20 000 ks 
1650 Kč (cena za balení 1000 ks)

20 001 ks – 100 000 ks 
1600 Kč (cena za balení 1000 ks)

ŠVÝCARSKÁ PRÉMIOVOST Žvýkačky, které balíme, jsou opravdu 
prémiové (jedinečné). Ať už chutí nebo složením. Jsou bez cukru, bez Aspartamu a jsou na 
zakázku pro nás vyráběny ve Švýcarsku.

NÍZKÁ CENA Cena za jednu plně potisknutou a zabalenou žvýkačku je pouze 
1,65 Kč bez DPH. To je srovnatelná cena s nebalenými žvýkačkami, které běžně koupíte v 
obchodě.



JEDINEČNÝ OBAL Grafický návrh obalu pro Vás vytvoříme zdarma. U nás 
neplatíte žádné další náklady spojené s tiskem nebo tiskovou přípravou.

MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVKA U nás se nemusíte zatěžovat starostmi o 
minimální odběrné množství. Žvýkačky s vlastním potiskem můžete mít již od 2000 ks.

KVALITNÍ TISK U nás je možné tisknout na celou plochu obalu žvýkačky 
plnobarevně a ve fotokvalitě. Neplatíte za barvy navíc ani za výrobu tiskařských štočků.

ŽVÝKAČKY VS. BONBÓNY Žvýkačky jsou mezi lidmi populárnější 
než levné reklamní bonbóny. Jsou svěží nejen v ústech, ale i jako inovativní reklamní 
médium.

RYCHLÁ VÝROBA Žvýkačky Vám umíme doručit nejpozději do 15 
pracovních dnů od schválení grafického návrhu. Většinou zakázku realizujeme dříve.

INOVATIVNÍ MARKETING I dobré produkty a nápady je nutné 
podporovat. Žvýkačku s vlastním potiskem můžete využít při různých marketingových 
kampaních.

VARIACE GRAFIKY Jsme schopni variovat (obměňovat) grafiku a texty v 
rámci jedné objednávky. Umíme pro Vás připravit žvýkačky s různými slogany, grafikou 
nebo i s výherními kódy.

Všechny ceny jsou bez DPH. Cena zahrnuje vlastní potisk žvýkaček, tvorbu grafického 
návrhu a všechny náklady spojené s tiskem. Po vzájemném odsouhlasení grafického 
návrhu Vám odešleme cca do 15 dní. 
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