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Darila, ki si jih zapomnijo.

Zato si jih tudi želite obdarovati s primernim, skrbno 
izbranim darilom s stilom. Z darilom, ki si ga bodo 
zapomnili in darilom, ki ga bodo dejansko uporabljali. 
Navsezadnje veste, da darilo, ki ga podarite, predstavlja vas.

Pri DARILA SLOVENIJE vas želimo razbremeniti 
razmišljanja o primernem darilu, sestavljavnja različnih 
izdelkov in tekanja po trgovinah. Za vas imamo 
pripravljena darila za vse življenjske in poslovne 
priložnosti. Darila za vsako osebo, spol in starost. Pri nas 
lahko primerno darilo najdete iz udobja svojega doma ali 
pisarne.

Trudimo se, da so vsa naša darila prijazna do zdravja 
ljudi, narave in žival. Hkrati želimo biti družbeno 
odgovorni, spodbujati domače gospodarstvo in se 
držati etičnih načel, zato so vsi izdelki v naši ponudbi od 
lokalnih proizvajalcev.

Naša cilja sta obogatiti ponudbo z darili v Sloveniji in 
dvigniti nivo daril, ki se v Sloveniji podarjajo.

Za čas obdarovanj poslovnih partnerjev, ki je pred 
nami, smo za vas pripravili katalog s skrbno izbranimi 
poslovnimi darili, ki bodo pri vaših obdarovancih 
zagotovo pustila pravo sporočilo. 

MOŽNOST INDIVIDUALNE IZBIRE IZDELKOV 
ZA POSLOVNO DARILO 
V kolikor v katalogu niste našli poslovnega darila po 
svojih željah, vas vabimo, da si ogledate pestro ponudbo 
poslovnih daril in drugih izdelkov na naši spletni strani 
www.darilaslovenije.si ali se oglasite v poslovnih 
prostorih pri nas v Cerkvenjaku.

OSEBNO POSVETILO
K poslovnemu paketu je brezplačno pridodano tudi vaše 
osebno posvetilo obdarovancu. Ob naročilu nam samo 
sporočite želeno besedilo, ki naj obsega do 100 znakov s 
presledki. Za tisk na darilni papir in kuverto poskrbimo mi.

OPOMBA
Cena navedena ob paketih velja v primeru osebnega 
prevzema. V kolikor želite paket poslati po pošti, se pošt-
nina obračuna po veljavnem ceniku Pošte Slovenije.

S spoštovanjem, 

Ekipa DARILA SLOVENIJE!

Svoje bližnje, prijatelje ter poslovne partnerje cenite 
in si zaslužijo le najboljše!

ABCNAKUP d.o.o.
Čagona 52, 2236 Cerkvenjak

E-pošta: info@darilaslovenije.si
Splet: www.darilaslovenije.si
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3.
Darilni paket:
Žlahtna 
skrivnost
29,49 €

Skrivnost in modrost 
vrhunskega vina 
popestrena z nežno sladko 
aromo edinstvenega okusa 
bele čokolade. 
                                   
Jagodni izbor: Letnik 2007.  
Sorta: Laški rizling. 

4.
Darilni paket:
Žlahtna 
skrivnost
35,49 €

Skrivnost in modrost 
vrhunskega vina 
popestrena z nežno sladko 
aromo edinstvenega okusa 
bele čokolade.                                         

Jagodni izbor: Letnik 2007. 
Sorta: Laški rizling.

1.
Darilni paket:
Vino in čokolada
15,99 €

Okus vrhunskega traminca 
popestrite s tablico temne 
čokolade. Kombinacija, ki 
bo navdušila vse ljubitelje 
grenko-sladkih pregreh.

2.
Darilni paket:
Vino in čokolada
21,99€

Okus vrhunskega traminca 
popestrite s tablico temne 
čokolade. Kombinacija, ki 
bo navdušila vse ljubitelje 
grenko-sladkih pregreh.
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7.
Darilni paket: 
Sladka pregreha 
29,49 €

Sladka pregreha vas bo 
zapeljala s nežno sladko 
aromo edinstvenega okusa.

8.
Darilni paket:
Sladka pregreha 
35,49 €

Sladka pregreha vas bo 
zapeljala s nežno sladko 
aromo edinstvenega 
okusa.

5.
Darilni paket:
Fuzija okusov
23,99 €

Za vse ljubitelje pekočih 
in intenzivnih okusov.                                        
Suha salama Gams: 
Vsebuje 35% delež 
uplenjene, ne gojene, 
divjačine. Prekajena 
klasično z bukovimi drvi.                                                             

6.
Darilni paket:
Fuzija okusov
28,99 €

Za vse ljubitelje pekočih 
in intenzivnih okusov.                                        
Suha salama Gams: 
Vsebuje 35% delež 
uplenjene, ne gojene, 
divjačine. Prekajena 
klasično z bukovimi drvmi.                          
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11.
Darilni paket:
Okus tradicije
19,99 €

Iz neokrnjene narave skozi 
tradicijo z znanjem in 
izkušnjami do edinstvene 
kvalitete.

12. 
Darilni paket:
Okus tradicije
23,99 €

Iz neokrnjene narave skozi 
tradicijo z znanjem in 
izkušnjami do edinstvene 
kvalitete.

9.
Darilni paket: 
Uspešen 
začetek dneva
21,49 €

Naj se po jutru dan pozna.                                                                      
EKO zeliščni čaj “Za dobro 
jutro”: Čaj vsebuje zelišča, 
ki vas bodo poživila 
in napolnila z energijo 
za ves dan.

10.
Darilni paket: 
Uspešen 
začetek dneva
25,99 €

Naj se po jutru dan pozna.                                                                      
EKO zeliščni čaj “Za dobro 
jutro”: Čaj vsebuje zelišča, 
ki vas bodo poživila 
in napolnila z energijo 
za ves dan. 
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13.
Darilni paket:
Medeno 
razkošje
27,99 €

Gurmanska skušnjava 
zdravilne medene 
raznolikosti iz neokrnjene 
narave Prleških marljivk.

14.
Darilni paket:
Fuzija okusov z 
žlahtno kapljico
40,99 €

Za gurmane:                          
•  Sauvignon Blanc 
•  Suha salama Gams 
•  Čili omaka 
•  Temna čokolada s soljo
    in olivnim oljem

15.
Darilni paket:
Fuzija okusov z 
žlahtno kapljico
32,49 €

Za gurmane: 
•  Sauvignon Blanc 
•  Suha salama Gams 
•  Čili omaka 
•  Temna čokolada s soljo 
in olivnim oljem

16.
Darilni paket: 
Družba dobrih 
okusov 
36,99 €

Za užitkarje in poznavalce 
okusov.
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17.
Darilni paket: 
Družba dobrih 
okusov 
29,99 €

Za užitkarje in poznavalce 
okusov.

18.
Darilni paket: 
Okus na 
preizkušnji
46,99 €

Umirjeno noto staranega 
vinskega žganja povzdigne 
značilna aroma in nežna 
pekočnost čilijev.

19.
Darilni paket:
Okus na 
preizkušnji 
55,99 €

Umirjeno noto staranega 
vinskega žganja povzdigne 
značilna aroma in nežna 
pekočnost čilijev.

20.
 
Darilni paket: 
Okus na 
preizkušnji 
56,99 €

Umirjeno noto vinskega 
žganja povzdigne značilna 
aroma in nežna 
pekočnost čilijev.
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