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REKLAMNÍ PERNÍČKY

Medový perníček či sušenka, 
jako ji znáte například ke kávě...



REKLAMNÍ PERNÍČKY

...se zapečenou oplatkou,
etiketou z jedlého papíru



REKLAMNÍ PERNÍČKY

potištěnou jedlými inkousty

...s vaším designem

Ilustrační foto s logem naší společnosti



REKLAMNÍ PERNÍČKY

...a třeba i poděkováním 
např. za spolupráci, důvěru
či dobře odvedenou práci.



REKLAMNÍ PERNÍČKY

Standard
(5 x 3,5 cm)

Ideální pro vaše logo, kratší reklamní sdělení 
či přání. Perníček je balený v průhledné folii.

“Vizitka”
(6 x 4,5 cm)

Větší perníček, vhodný pro větší množství 
informací. Pojme i vaše kontaktní údaje a 

QR kód. Perníček je balený v průhledné folii.



Kolečko
(Ø 5,5 cm)

Ideální pro vaše logo, kratší reklamní sdělení či 
přání. Perníček je balený v průhledné folii.



Trojka
(5 x 10,5 cm)

Balení po třech kusech perníčků. Součástí je 
zadní podkladová kartička s vaším potiskem. 

Trojka je balená v průhledné folii.

Blistr
(18 x 12,5 x 1,6 cm)

Osm kusů perníčků v dárkové designové krabičce s 
možností libovolného potisku; se zlatou, bílou nebo 

průhlednou plastovou vložkou.
Dva kusy perníčků se skrývají za horní částí krabičky s potiskem. 

Mohou to být například perníčky s překvapením pro klienta.



Dárková krabička 12 ks
(15 x 8,5 x 4 cm)

Balení po dvanácti kusech perníčků v 
praktické a uzavíratelné dárkové krabičce, 

díky které “vás” má klient neustále před očima 
a postupně ujídá jeden perníček za druhým.

Dárková krabička 24 ks
(15 x 14 x 4 cm)

Stejně jako u 12 ks verze, jedná se o 
uzavíratelnou dárkovou krabičku s 

dvojnásobným množstvím perníčků. Vydrží 
tak 2x déle a budete tak 2x déle na očích.



Řada spokojených zákazníků…



T-mobile
Dárek pro klienty

Dárková krabička s dvanácti 
kusy perníčků

Zasíláno spolu s PF firemní 
klientele



ČSOB
Prezentace portfolia

Krabička s 24 kusy perníčků s 
poděkováním

Komunikace služeb v oblasti 
pojišťovny



O2
Perníčky pro příležitosti

Jednokusové velikonoční a 
vánoční balení

Dárek na pobočkách pro B2C 
zákazníky



PHILIPS
Poděkování klientům

za spolupráci

Sada více variant dárkových balení

Distribuce prostřednictvím 
obchodních zástupců,
na schůzkách s klienty



Česká
televize

Eventy a projekt
ROZBZUČ ČT

Jednokusové balení
větších perníčků



TIPSPORT
Dárek a poděkování 

zaměstnancům

Perníčky v tří
kusovém balení



Možnosti využití
Veletrhy a jiné eventy, firemní návštěvy, 
osobní schůzky a najde se i spousta 
dalších příležitostí, kde mohou perníčky s 
Vaším logem, přáním či jiný reklamním 
sdělením zapůsobit.

Budujte Brand Awareness

Perníčky pro 
B2C zákazníky 

na vašich 
pobočkách a 
prodejnách

Zapojte 
zákazníky 

do hry
...

… 
interaktivně, 
pomocí QR 

kódů na 
perníčcích!

Originální 
sušenky ke 

kávě pro vaše 
firemní B2B 

návštěvy

Povězte 
jim váš 
příběh

Mějte na 
perníčcích 

produktové 
portfolio

Komunikujte 
vaší firemní 

vizi a přínosy 
pro klienta

Vyzbrojte 
své obchodní 

zástupce 
originálním 
dárkem pro 

klienty

Perníčky s vaší reklamou 
v kavárnách a restauracích?

Do kaváren a restaurací budeme 
distribuovat perníčky s vaším logem, 
odkazem na web či jiným reklamním 
sdělením. Perníčky s vaší reklamou pak 
dostane každý zákazník, který si dá 
Espresso.



KONTAKT

Email
objednavky@bread.cz

Telefon
+420 775 445 511

Adresa
breAd. & edible labels s.r.o.
Jamnická 66, Staré Město
738 01 Frýdek-Místek


