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Z velikim veseljem vam predstavljam naš prvi katalog
prazničnih daril. V njem sem povezala čudovite izdelke
lokalnih pridelovalcev. Ti izdelki izpolnjujejo visoke
standarde kakovosti, ki sem si jih zadala ob odprtju
trgovinice v starem delu Sevnice.

Vsi izdelki so izdelani ročno, z
ogromno mero truda in
pozornosti, sestavine za njih pa
so prvovrstne in naravne. V
paketih
sem
združila
trajnostne izdelke majhnih
slovenskih
pridelovalcev.
Pakirani so v okolju prijazno
embalažo.

Verjamem, da bodo pripravljena darilca navdušila prav
vsakega vašega obdarovanca. Na projekt Lokalnica sem
izjemno ponosna in želim si, da bi prav vsak prepoznal
pomembnost podpore lokalnim pridelovalcem tudi v
prihodnje.
Mia Podlesnik

PAKET

KAKOR NEKOČ
JA G O D N A M A R M EL ADA + J AG ODN I S OK +
ŠIPK OV Č AJ

Domači okusi naših babic se bodo odlično podali k
prazničnim dnem. Nostalgična jagodna marmelada in šipkov
čaj bodo ravno pravšnji, da bo vse "kakor nekoč."
CENA: 10,15€

PAKET

TOPLA ODEJA
P IŠK O TI + Č A J ME LIS A

Sladki paket za dolge večere pod toplo odejo. Sladki zimski
piškotki in opojni čaj melise z lahkoto narišeta nasmeh na
vsak obraz.
CENA: 10,95€

PAKET

ZIMSKO JUTRO
P IŠKOT I + KAV A

Zimska jutra dišijo. Po dobri in kvalitetni kavi, ki je skrbno
pražena v Sloveniji in domačih sladkih piškotih. Naj vaša jutra
vedno dišijo.
CENA: 13,25€

KOZARČEK SREČE
L IOF ILIZ IRA NO S AD JE
Mešanica kakovostnega liofiliziranega sadja v steklenem
kozarčku. Liofilizacija je poseben postopek hladnega sušenja,
ki pridelku odvzame vso vodo, ohrani pa njegovo obliko in vse
hranilne snovi. Podarite eksplozijo okusov, o kateri se bo še
dolgo govorilo.
CENA: 6,90€

PAKET

OMAMNA SIVKA
S IVK IN A KR E M A Z A ROK E + S IVKIN O MILO +
SIVK IN Č AJ HE RBE SSA
Naravna aromaterapija za umiritev duha po napornem
dnevu. Za piko na i si privoščite še skodelico omamnega
sivkinega čaja in se prepustite njegovim pomiritvenim
učinkom od znotraj navzven.
CENA: 19,45 €

PAKET

MEDENA RAZVADA
B E L I K R IST AL + Č EBE LJ E MIL O + MED E NI
L IK E R + BAL Z AM Z A UST NIC E

Med je dolgo časa veljal za hrano bogov. Vživite se v njihovo
vlogo in se mu pustite razvajati v vseh oblikah.
CENA: 22,45€

Vsi paketki so pakirani v lično kartonsko embalažo. Ob
naročilu večjih količin vam za doplačilo lahko pakete
tudi personaliziramo, opremimo z vašim logotipom
in/ali sloganom. Omogočimo vam lahko tudi
personalizacijo nekaterih posameznih izdelkov.

Če želite naročilo posameznih izdelkov ali sestavo
individualnih paketov z izdelki iz naše ponudbe, bomo z
veseljem prisluhnili vašim željam.

Za več informacij in naročila nas kontaktirajte na
info@lokalnica.si ali 068 123 505.

Ob naročilu nad 20 kosov - 5% popust
Ob naročilu nad 60 kosov - 10% popust
Ob naročilu nad 100 kosov - 15% popust
* DDV ni obračunan na podlagi
Zakona o davku na dodano vrednost
(Nismo zavezanci za DDV).

