
CUKR NAD ZLATO

SLADKÁ, JEDINEČNÁ A VÝJIMEČNÁ REKLAMA 
SPECIFIKACE

Cukr
Sladká reklama, jak už název napovídá, je propagace založená 
na cukru. Cukr je sladká přírodní pochutina, která provází 
lidstvo už od nepaměti. S cukrem přicházíme do kontaktu 
každodenně a jen těžko bychom se bez něj obešli, ke kávě či 
čaji je pro většinu z nás samozřejmostí.

Zákazníci a obchodní přátelé nebo návštěvníci restaurací, 
hotelů či cukráren si často objednávají teplé nápoje, ke kterým 
neodmyslitelně patří porcovaný cukr. Sáček s cukrem je ideální  
a originální místo pro reklamu, na folii lze umístit jakékoliv  
sdělení, fantazii se meze nekladou. A je dokázáno, že každý si  
sáček s cukrem prohlédne, než si nápoj osladí!

Proto společnost Pavel Blažek, balicí stroje s. r. o. přichází  
s nabídkou výroby a dodání hygienicky baleného jednoporcového 
cukru, kdy je obal využit jako medium pro reklamní potisk, ke 
zviditelnění a vyniknutí společnosti, značky, nového výrobku apod. 
Máme zkušenost s maloobjemovými reklamními dodávkami.

Dopřejte své společnosti jedinečnou a výjimečnou příležitost  
k oslovení zákazníků.

V případě zájmu o výrobu reklamních cukrů, o vypracování cenové 
nabídky nebo dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu 
info@blazekvlasim.com nebo zašlete vyplněný poptávkový formulář 
z našich webových stránek www.blazekpackagingmachines.com.

Balený cukr v obalové folii potištěné firemní grafikou. Ideální 
pro zviditelnění a propagaci vlastní společnosti, značky, výrobku, 
loga, sloganu atd. Obrovskou výhodou je minimální odběr pouze 
1000 ks (1 karton).

Balený cukr v univerzálním obalu. Velmi zajímavá nabídka díky 
nízké ceně, obalová folie je zdarma! Vhodné pro restaurace, 
cukrárny nebo kavárny s nižším rozpočtem. Velkou výhodou je 
možnost odběru pouze 1000 ks, k dispozici i vánoční motiv.

Obsah

Minimální odběr

Typ sáčku

Rozměry

Balení

Dodávka
zahrnuje

Účel

Potisk

Termín dodání

Obalová fólie

Vhodný

bílý cukr krystal
(na přání hnědý a třtinový cukr)

5 g/1 sáček 

1000 ks (1 karton)

tyčkový trojstranně svařený sáček 

16,5 x 110 mm (š x d)

1. 1000 ks v kartonové krabici 
2. 50 ks v kelímku a 20 kelímků v kartonové krabici 
(celková hmotnost 5 kg)

cukr, předtisková příprava, tisk, obalový 
materiál, balení, kartonová krabice, polymer, 
případně grafický návrh

budování povědomí o značce, reklama pro
společnost, vlastní potřeba, představení novinek
na trhu, PR, obdarování obchodních partnerů atd.

jednobarevný (1/0) až plnobarevný (4/0)

3-4 týdny od objednání

tepelně svařitelná obalová folie 

pro restaurace, hotely, společnosti, cukrárny,
kavárny, pekařství, veletrhy, diskotéky, bary 
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