
Hazai ínyencségek
ünnepi hangulatban

A SUPP.LI 2022 KARÁCSONYI 
AJÁNDÉK AJÁNLATA CÉGEKNEK

 



10 % kedvezmény 
Október 14-ig leadott rendelésre! 

 

 



 
Napjainkban egyre inkább kiemelt figyelmet kap az, hogy minőségi,

tápanyagban gazdag ételeket fogyasszunk. A Supp.li elkötelezett
segítője a családi gazdaságoknak, üzemeknek, akik szeretnék szélesebb
körben megmutatni kétkezi munkájuk gyümölcsét. Ahogy tavaly, idén is

olyan termelői termékeket válogattunk össze karácsonyra, mellyel az
öröm mellett, elismerést is kifejezhet cége munkatársainak,

partnereinek egyaránt. 
 

Segítse Ön is a hazai kistermelőket!



Karácsony 2022

 

AJÁNDÉK
VÁLASZTÉKUNK 
AZ IDEI KARÁCSONYI
ÜNNEPEKRE



 

 

Csomag tartalma: 
 

Szeleshát - Syrah Rosé 2022, Royal pate libamáj pástétom,
Demeter étcsokoládé kávészemekkel

 
Csomagolás: 

 
zsinórfüles/sodrottfüles papírtasak 

(fehér, fekete vagy natúr színben)

Relax - T1

Egy finom rosé társaságában a karácsony is hangulatosabb. Mellé
pedig isteni libamájpástétom, a desszert pedig nem lehet más,

mint a Demeter csokoládé kézzel készült kávé szemes finomsága.
Kiváló választás munkatársaknak és partnereknek egyaránt!

Relax - T1 ára: 
 

6.900 Ft



 

 

Csomag tartalma: 
 

Gazda szarvas vastagkolbász (csemege vagy csípős), Grapoila
csipkés balzsamecet, Triffla szárított vargánya, Forest kitchen

szarvasgombás mustár, Két Kanál Méz Erdei méz
 

Csomagolás: 
 

zsinórfüles/sodrottfüles papírtasak 
(fehér, fekete vagy natúr színben)

Erdei finomságok - T2

Erdő-mező adta ínyencségek egy “csokorba” gyűjtve. Igazán
impozáns ajándék azoknak a kollégáknak, akik egész évben kiváló

munkájukkal segítették a cég fejlődését. 

Erdei finomságok - T2 ára: 
 

11.900 Ft



 

 

Csomag tartalma: 
 

Bivalyos tanya diós méz, Mico sütőtökös-tökmagos chilikrém
szarvasgombával, Grapoila hidegen sajtolt szezámmag olaj,

Demeter étcsokoládé
 

Csomagolás: 
 

zsinórfüles/sodrottfüles papírtasak 
(fehér, fekete vagy natúr színben)

Magvas gondolatok - T3

Az önálló gondolatok, kiváló ötletek a legjobbak kiváltsága. Ez az
összeállítás azoknak a kollégáknak, vezetőknek szól, akik ötleteikkel,

kreativitásukkal és önállóságukkal öregbítik a cége hírnevét.

Magvas gondolatok - T3 ára: 
 

10.900 Ft



 

 

Csomag tartalma: 
 

Százholdas late Harvest bor 2018, Mendula sós-karamellás
törökmogyoró, Demeter tejcsokoládé málnával és

sárgabarackkal, Két Kanál Méz Hársméz
 

Csomagolás: 
 

zsinórfüles/sodrottfüles papírtasak 
(fehér, fekete vagy natúr színben)

Édes pillanatok - T4

A tökéletes pillanat megkoronázása olyan kézműves termékekkel,
melyek megédesítik az ünnepi várakozást. Azoknak a partnereknek

és “láthatatlan” segítőknek ajánljuk ajándékba, akik nélkül cége
élete nem mehetne olajozottan. 

Édes pillanatok - T4 ára: 
 

9.900 Ft



 INFORMÁCIÓ

FIGYELEM!

Karácsonyi ajándékainkat egyedi azonosítóval láttuk el, melynek az ára az ÁFA-t is tartalmazza.
 

 A kiválasztott termékekre rendelést kizárólag írásban tudunk elfogadni, 
így kérjük az order@supp.li e-mail címre küldje el kérését. 

 
Minimum rendelési mennyiség: 30 db

 
Amennyiben egyedi kérése van, keressen bizalommal minket. 

 

A termékek kézműves jellegéből adódóan limitált darabszámmal
rendelkezünk, ezért kérjük rendelését időben adja le. 

Egyes termékek esetében a gyártás több hetet is igénybe vehet,
melyet kollégáink minden esetben jeleznek majd.



 ELŐRENDELÉS – SZÁLLÍTÁS

Előrendelés esetén 10% kedvezményt biztosítunk a végösszegből, melynek határideje:
2022. október 14. 

 
A rendelés a visszaigazolástól élesedik. 

 
 A karácsonyi ajándékok utolsó rendelési határideje: 

2022. november 14. 
 

Egyes esetekben a határidő kitolható, kérjük érdeklődjön kollégánknál. 
 

Szállítás: Budapesten, 50 db ajándék tasak feletti rendelés esetén díjmentes.
A kiszállítás előre egyeztetett időpontra történik.

Első szállítási nap: 2022. december 5-től. 
 
 
 



 
 

További információ a www.supp.li/karacsony oldalon és a 
+36 70 321 6553 telefonszámon kérhető Főző Pétertől. 

 

http://www.supp.li/


KERESSEN MINKET BIZALOMMAL!

+36 70 321 6553

fozo.peter@supp.li

Supp.li Kft. Szolnok, Hild Viktor utca
5. 6. em. 51.

www.supp.li/karacsony


