inovativna, praktična, naravna, z dušo, iz Slovenije

NOVOLETNA DARILA

Imajo tisto nekaj več.
Razveselijo, navdihnejo in poskrbijo za lesk v očeh.

MINI MEDENA EKSTAZA
4 elitni okusi kremnega medu – popolno osebno ali poslovno darilo
Visoko kakovostni med s kmetije Vizjak se odlično povezuje z izbranimi
okusi in atraktivnimi aromami: ingver, čili, cimet in kakav. Kremni med je
izdelan z več kot 20-urnim nežnim vmešavanjem prvovrstnih sestavin in
cvetličnega medu z bližnjih travnikov.
Medena ekstaza je unikatno, prestižno darilo za različne priložnosti.

kremni med z ingverjem

kremni med s čilijem

kremni med s cimetom

Kremni med s kakavom
Ob naročilu prejmete: lično darilno škatlo dim. 14 x 14 cm, 4 steklene posodice 35g s kremnim medom 4
različnih okusov. Vzorčki počivajo v lični škatli, na mehki stelji iz naše pirine slame.
Dekoracija: v škatlo sproti dodajamo različne dekorativne elemente iz narave, ki se povezujejo z letnim
časom in priložnostmi (suhi čiliji, klas pšenice, kostanj, želod, sivka, meta …).
Cena: 14,99 € (koda: MME4)
Popust ob naročilu več kot 5 kom: -5 %; popust ob naročilu več kot 10 kom: -10 %.
___________________________________

MAXI MEDENA EKSTAZA
6 izbranih okusov kremnega medu – za pridih podeželja in domačnosti
Visoko kakovostni med s kmetije Vizjak se odlično povezuje z izbranimi okusi in
atraktivnimi aromami: ingver, čili, cimet, kakav, vanilja in goji jagode. Kremni
med je izdelan z več kot 20-urnim nežnim vmešavanjem prestižnih sestavin in
cvetličnega medu iz domačih travnikov.
Medena ekstaza je unikatno, zelo okusno darilo za vsako priložnost in vsakogar.

kremni med z ingverjem

kremni med s čilijem

kremni med s cimetom

kremni med s kakavom

kremni med z vanilijo

kremni med z goji jagodami
Ob naročilu prejmete: lično darilno škatlo dim. 17x18 cm, 6 steklenih posodic 35g s kremnim medom
šestih različnih okusov. Vzorčki počivajo v lični škatli na mehki stelji iz naše ekološke pirine slame.
Dekoracija: v škatlo sproti dodajamo različne dekorativne elemente iz narave, ki se povezujejo z letnim
časom in priložnostmi (suhi čiliji, klas pšenice, kostanj, želod, sivka, meta …).
Cena: 15,50 € (koda: MXME6)
Popust ob naročilu več kot 5 kom: -5 %; popust ob naročilu več kot 10 kom: -10 %.

* Podjetja ali posamezniki, ki naročijo večje količine (nad 10 kom setov), lahko izberejo svojo kombinacijo vrst
medu in personalizirajo sporočilo za svoje obdarovance.
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CHILLINo 69
Inovativno darilo z zanimivo zgodbo – je simbol partnerstva
Simpatični tandem Chillino 6 in 9 sta posebna po okusu in videzu. Vsak sta zgodba zase, a podarjena
skupaj simbolizirata partnerstvo in popolnost. Magično število 69!
V darilnem setu sta rosé in belo vino, ki jima je dodana blága nota ekološko pridelanega čilija s kmetije
Vizjak. Chillino je ustvarjen v tesnem sodelovanju s priznanim enologom Ivanom Kolarjem
(vinogradništvo Kolar).
Nagrajena slovenska inovacija, ki je več kot vino.
 100-odstotno slovenski: iz vina in čilija
 prvo uradno pikantno vino na svetu
 obe različici sta nagrajeni z medaljami iz New Yorka
 vsebuje 6 različnih in skrbno izbranih sort
izredno aromatičnih čilijev

CHILLINo 6: Plemeniti rumeni muškat v žlahtni rosé barvi, z edinstvenim pridihom pravih gozdnih jagod.
Nežno pikantna nota čilija vzbudi občutek svežine, ki preseneti in navdihne.
CHILLINo 9: Šarmantna kombinacija vrhunskih vinskih sort z dodanim čilijem, ki daje dotik sveže in hkrati
pikantne arome ter navduši s svojo ekstravaganco.
Podarjena skupaj ustvarjata... novo doživetje. Kakšno, vam bo povedal tisti, ki ga boste obdarili.
Ob naročilu prejmete: lično darilno škatlo dim. 15x15 cm, 2 steklenički po 0,125 l Chillino vina (1x rosé 6 in 1x belo - 9). Simpatični tandem z edinstvenim dizajnom je mehko položen v posebej za njiju
potiskani darilni škatlici, v notranjosti pa primerno zavarovan za varen transport.
Cena:7,96 € + DDV (koda: CH69)
Popust ob naročilu več kot 5 kom: -5 %; popust ob naročilu več kot 10 kom: -10 %.

CHILLINo: čili in vino, več kot vino. Chilli je čili v angleškem jeziku, 'NO' je tudi drugi del besede vino in 'No' je znak
za oznako števila. Chilliranje v slengu pomeni sproščeno preživljanje časa.
* Podjetja ali posamezniki, ki naročijo večje količine (nad 10 kom setov), lahko personalizirajo sporočilo za svoje
obdarovance.
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CHILLI WINE | sladki rosé ali polsladko belo
Originalno in prefinjeno darilo s pikantnim, zmagovalnim značajem
Čili vino je izbrano darilo za posebne ljudi - takšne, ki izstopajo. Unikatna
kombinacija vrhunskih vinskih sort, kletarjenja po starih metodah, dotika
sveže note čilijev in edinstveno zasnovane embalaže vabi obdarovanca na
posebno potovanje. V darilu se prepletata svetova tradicije in izzivalne
prihodnosti.
Prejemnik treh medalj, zmagovalec med 650 vinarji in 4.000 vzorci vina.
 100-odstotno slovenski: iz vina in čilija
 prvo uradno pikantno vino na svetu
 obe različici sta nagrajeni z medaljami iz New Yorka
 vsebuje 6 različnih in skrbno izbranih sort izredno aromatičnih čilijev
Čili vino: nekoliko oddaljeno od klasičnih vin, ekstravagantno in uglajeno. Aroma je kompleksna, rahlo
pikantna in dozorela. Značaj v ustih je poln in osvežujoč, prebuja čuječnost in pozornost. V kulinariki se
prilega številnim jedem.
Ob naročilu prejmete: steklenico 0,5 l CHILLI-WINE v darilni vrečki.
Cena 0,5 l rose: 24,99 € + DDV (koda: CVR05)
Cena 0,5 l belo: 24,99 € + DDV (koda: CVB05)
Popust ob naročilu več kot 5 kom: -5 %; popust ob naročilu več kot 10 kom: -10 %.

* DDV se zaračuna samo pri nakupu produktov Chillino in Chilli Wine, saj gre za produkta podjetja Chilli Wine
d.o.o.. Preostali produkti so produkti Kmetije Vizjak, v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
___________________________________

TRIS ČILI OMAK
3 izbrani okusi povsem naravnih čili omak v unikatni, ročno poslikani darilni embalaži.
Svet čilija je čudovit! Poln domišljije in prostora za iskanje novih doživetij.
S setom omak boste obdarovance spodbudili, da prebudijo v sebi raziskovalca.
Čili omake so pridelane iz naših, ekološko vzgojenih čilijev, ki so polni pikantne
energije in dobrega počutja.
Z darilom lahko razveselite sebe, partnerja, prijatelje, družinske člane ali poslovne
partnerje. Tris aromatičnih, pikantnih čili omak obdarovance pozabavajo z imeni in
pri obedu.







Čokoladno zapeljevanje | Chocolate seduction
Vijolična meglica | Purple haze * (by Jimi Hendrix)
Puščavski dim | Desert smoke**
Atomska bomba | Bomb zero***
Sharon Stone | Dirty Sharon****
Najbolj zaželena | Most wanted

Ob naročilu prejmete: unikatno, ročno poslikano darilno embalažo dimenzij 20 x 17 cm, 3 steklene
posodice 100 ml s čili omakami treh različnih okusov (ob spletnem naročilu okuse izberete sami).
Darilna embalaža: je ročno poslikana, ustvarja pa jo naša mami Vizjak.
Cena: 18,90 € (koda: ČFT3)
Popust ob naročilu več kot 5 kom: -5 %; popust ob naročilu več kot 10 kom: -10 %.
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____________________________
Popusti se ne seštevajo in ne kombinirajo s popustom ob prvem nakupu ter drugimi popusti. Popust velja na
osnovno ceno izdelka.
Za naročila nad 10 kom izdelkov, lahko podjetja personalizirajo darila, ki so v škatlah. Sporočila dostavijo sami.
Predlagamo dimenzijo cca. 10 x 7 cm.

Naročila lahko oddate na:
E: info@kmetija-vizjak.si
T: 041 913 999 (Matic Vizjak)
ali osebi, ki vas je kontaktirala.
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