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Poôvábnyá  kvet

Ilustračné foto škatuľky. 

Orchidea v darčekovom balení s brandovaním

Cymbídia považovaná za najkrajšiu orchideau isto poteší každú ženu. 
Jej pôvab a krása bude dlho ozdobou kancelárie či domova.

Mix farieb kvetov: biela, ružová, zelená, žltá
alebo na požiadavku všetky v jednej farbe
Dizajn škatuľky s jarným motívom.

Cena vrátane korporátneho brandovania:
na dopyt



Fráncuá zsky sňárm mákroá niek

Makrónky v darčekovom balení

Šarm a kumšt tradičného francúzskeho 
cukrárskeho remesla pretavené do lahodných 
pestrofarebných makróniek.
Bohatý výber z 20 druhov plniek
a pestrá farebná škála.

Báleneá  do tránspárentnej sňkátuľky po:
2 ks, 3 ks álebo áj podľá zňelániá nápr. 6 ks álebo 12 ks v báleníá.

MOQ: 50 ks
Trvánlivosť 3 dni
Suá cňásťou báleniá je sňerpá/pááská s korporáá tnym brándováníám.

Cena vrátane korporátneho brandovania: na dopyt



Doriánne Sátineá  Collection

DORIANNE Satiné Collection
Kolekcia pod rúškom farieb vášne v sebe ukrýva dokonalý spôsob 
ako jemnou zamatovou chuťou týchto pestrých praliniek 
rozmaznávať naše chuťové pohariky. Kolekcia elegantnosti a 
šarmu odetá do ovocných chutí vytvára znamenitú súhru s 
orieškovou giandujou a chuťou čokolády.

Táá to átráktíávná kolekciá vyskládánáá  z origináá lnych ovocnyách „truffles“ 
prebudíá vásňe zmysly. Ocňáríá á uspokojíá áj nájnáá rocňnejsň ieho gurmááná 
svojou známenitou chuťou v podobe ovocno-giándujovyách nááplníá v 
horkej, mliecňnej á bielej cňokolááde ukryteá  pod zámátovo-jemnyám 
práchom susňeneáho ovociá.

5 druhov ovocia: jahoda, malina, čierna ríbezľa, višňa a pomaranč.

Báleneá  do dárcňekovej sňkátuľky:
12 x 12 x 3 cm/9 ks, 90g
Cena vrátane korporátneho brandovania: na dopyt

MOQ: 50 ks
Trvánlivosť 6 mesiácov.
Suá cňásťou báleniá je sňerpá/páá ská s korporáá tnym brándováníám.



Doriánne Prime Collection

DORIANNE Prime Collection
Nechajte sa touto kolekciou rozmaznávať. 9 nezameniteľných chutí čokoládovo - smotanových náplní a ovocného želé v horkej 72% 
a mliečnej 39% čokoláde. Tieto pestrofarebné košíčky zaiste roztancujú vaše chuťové poháriky. 

Vďaka týmto malým skvostom v pestrofarebných košíčkoch spoznáte, ako chutí jemne krémová čokoládovo – smotanová náplň s 
jablkovým pyré, višňovým pyré, s pyré z ríbezlí, či čerstvou kávou, likérom Cointreau, likérom z vlašškého orecha, medu alebo 
slaným karamelom a klasickou vanilkou.

Báleneá  do dárcňekovej sňkátuľky:
12 x 12 x 3 cm/9 ks/70g
Cena vrátane korporátneho brandovania: na dopyt

MOQ: 50 ks
Trvánlivosť 5 mesiácov.
Suá cňásťou báleniá je sňerpá/páá ská s korporáá tnym
brándováníám.



Doriánne Prime Collection

DORIANNE Prime Collection Sélection
Výber štyroch najobľúbenejších lahodných náplní z tejto unikátej kolekcie 
v horkej a mliečnej čokoláde a aktaktívnym posypom.

Báleneá  do dárcňekovej sňkátuľky:
6 x 6 x 2,5 cm/4 ks/36g
Cena vrátane korporátneho brandovania: na dopyt

MOQ: 100 ks
Trvánlivosť 5 mesiácov.
Suá cňásťou báleniá je sňerpá/páá ská 
s korporáá tnym brándováníám.



Doriánne ÉÉ legánce Collection

DORIANNE Élégance Collection
Kolekcia ukrývajúca v sebe dotyk elegantnosti, šarmu
 a výnimočnosti lahodnej chuti čokolády.

Táá to átráktíávná kolekciá vyskládánáá  z origináá lnych „truffles“ 
prebudíá vásňe zmysly. Ocňáríá á áj uspokojíá áj nájnáá rocňnejsňieho 
gurmááná svojou známenitou chuťou v podobe smotánovyách
á giándujá nááplníá ukrytyách v zámátovo-jemnej cňokoláádovej
sňkrupine z mliecňnej á tmávej cňokoláády.  Atráktivitu kolekcie 
doplÉnň á elegántneá  zdobenie práliniek.

Báleneá  do dárcňekovej sňkátuľky v následovnyách veľkostiách:
6 x 6 x 3 cm / 4 ks, 48g
12 x 12 x 3 cm/9 ks, 108g

                                 Cena vrátane korporátneho brandovania: na dopyt

MOQ: 50 ks
Trvánlivosť 3 mesiáce.
Suá cňásťou báleniá je sňerpá/pááská s korporáá tnym brándováníám.



Doriánne Seá lection

DORIANNE Sélection
Rozmanitosť chutí a tvarov. To je výber z tých najlepších druhov remeselne 
vyrábaných praliniek.

Bude od teráz Vásňou obľuá benou láhoô dkou málinoveá  pyreá  s kárámelom v mliecňnej cňokolááde 
álebo netrádicňnáá  kombináá ciá ámárettá á kokosu v horkej cňokolááde? Prebudíá vásňe zmysly 
dvojvrstvováá  prálinká v podobe láhodneáho káávoveáho kreámu á márcipáánu álebo si vásňe 
gurmáánske srdce zíáská jemnáá  vánilká s tropickou márákujou v mliecňnej cňokolááde?

Báleneá  do dárcňekovej sňkátuľky:
6 x 6 x 2,5 cm/4 ks/40g
Cena vrátane korporátneho brandovania: na dopyt

MOQ: 100 ks
Trvánlivosť 3 mesiáce.
Suá cňásťou báleniá je sňerpá/páá ská 
s korporáá tnym brándováníám.



Doriánne Tendreásse

DORIANNE Tendrésse 

Vyánimocňnáá , rucňne vyrobenáá  máxi prálinká v tváre srdcá zo zámátovo jemnej mliecňnej 
cňokoláády s láhodnou nááplnň ou v podobe kombináá cie sládkeáho kárámelu á málinoveáho pyreá .

Báleneá  do dárcňekovej sňkátuľky:
6 x 6 x 2,5 cm/4 ks/27g
Veľkosť pralinky v tvare srdca: 5,5 x 5,5 x 1,2 cm
Cena vrátane korporátneho brandovania: na dopyt

MOQ: 100 ks
Trvánlivosť 5 mesiácov.
Suá cňásťou báleniá je sňerpá/páá ská 
s korporáá tnym brándováníám.



Doriánne Fleáurs 

DORIANNE Fléurs

Čokoládová „kytica“ kvetov vyskladaná z horkej, mliečnej a pomarančovej čokolády, kombinovaná s posypom sušených jahôd.

Bálenie obsáhuje 3 - 4 sámostátne zábáleneá  kvety.
Priemer kvetu: 45 mm, grámáázň  kvetu: 8g
Balenie: 6 x 6 x 2,5 cm/4 ks/32g, cena: na dopyt
Balenie: 6 x 6 x 2,5 cm/3 ks/24g, cena: na dopyt

MOQ: 50 ks
Trvánlivosť 6 mesiácov
Suá cňásťou báleniá je páá ská s korporáá tnym brándováníám.



Brándovánie produktov DORIANNÉ

Stuha s otváracou komplimentkou s logom spoločnosti Papierová páska s logom spoločnosti

Je nám potešením, keď našim klientom robíme prostredníctvom našich produktov radosť, ktorý premieňame v pôžitok.



Doriánne Cárreá

DORIANNE Carré

Výnimočná gianduja, ručne vyrábaná a balená. Kocka, ktorá pod zamatovou vrstvou 
mliečnej a horkej čokolády v sebe ukrýva lahodnú lieskovo-orieškovú alebo mandľovú 
gianduju. Každý kúsok tejto čokolády si získa srdce gurmána aj vďaka ukrytému tajomstvu 
v podobe primiešaných ingrediencií v podmanivej gianguji, ako sušené jahody, maliny, 
ríbezle, či francúzska palacinka alebo sušený pomaranč, ktoré vyšperkujú toto dielo k 
dokonalej chuti.

Druhy na výber:
Satin Red: krehkáá  sňkrupiná 39% mliecňnej single origin cňokoláády z Ghány,
lieskovo-oriesňkováá  giándujá s kuá skámi málíán, jáhoô d á cňiernych ríábezlíá.
Amber Gold:  krehkáá  sňkrupiná 72% tmávej single origin 
cňokoláády z Venezuely, mándľováá  giándujá á kuá sky susňeneáho 
pomáráncňá, citroá novej koô ry á kesňu orechov.
Velvet Bronze: krehkáá  sňkrupiná 39% mliecňnej single origin 
cňokoláády z Ghány, jemnáá  lieskovo-oriesňkováá  giándujá s kuá skámi
chrumkávej fráncuá zskej pálácinky.

Veľkosť báleniá: 6 x 6 x 3 cm/30g
Cena vrátane korporátneho brandovania: na dopyt

MOQ: 50 ks
Trvánlivosť 5 mesiácov.



Doriánne Colláge

DORIANNE Collage
Ručne vyrábané a balené čokoládové umelecké dielo v kreatívne spracovanom 
balení. V krehkej čokoládovej škrupine z tmavej alebo mliečnej single origin 
čokolády, pod bohatou prikrývkou ovocia, orechov či kvetov sa ukrýva jemná 
orechová gianduja.  

Veľkosť báleniá: 16 x 6,5 x 2 cm/90g
Cena vrátane korporátneho brandovania: na dopyt

MOQ: 50 ks
Trvánlivosť 6 mesiácov.



Doriánne Colláge

Druhy čokolád: 
Sunset Red: Krehkáá  sňkrupiná 39% mliecňnej single origin cňokoláády z Ghány plnenáá  
lieskovo-oriesňkovou giándujou, s kuá skámi visňníá á lieskovyámi orechámi.
Satin Red: Krehkáá  sňkrupiná 39% mliecňnej single origin cňokoláády z Ghány,
lieskovo-oriesňkovou giándujou s posypom málíán, jáhoô d á cňiernych ríábezlíá.
Satin Black: Krehkáá  sňkrupiná 72% tmávej single origin cňokoláády z Venezuely,
plnenáá  mándľovou giándujou s posypom drvenyách kákáovyách boô bov á prázňenej  káávy árábicá.
Velvet Rose: Krehkáá  sňkrupiná 39% mliecňnej single origin cňokoláády z Ghány,
plnenáá  mándľovou giándujou s bohátyám posypom lupienkov ruzňíá á pistáá ciámi. 
Midnight Blue: Krehkáá  sňkrupiná 72% tmávej single origin cňokoláády 
z Venezuely plnenáá  lieskovo-oriesňkovou giándujou s posypom 
cňucňoriedok, brusníác á lieskovyách orechov.
Amber Gold: Krehkáá  sňkrupiná 72% tmávej single origin 
cňokoláády z Venezuely, plnenáá  mándľovou giándujou
 s posypom susňeneáho pomáráncňá, citroá novej koô ry 
á kesňu orechov.



DORIANNÉ Alleágresse

DORIANNE Allégrese
Exkluzívna a výnimočná stuhou previazaná čokoláda.

Príťažlivá na pohľad so znamenitou chuťou. Tmavá 72% 
single origin čokoláda z Venezuely alebo mliečna 39% z 
Ghany s bohatým posypom malín alebo jahôd v exkluzívnom 
darčekovom balení.

Farba krabičky:
bielá metálickáá
cňierná mátnáá

Veľkosť báleniá: 15 x 12 x 1,5 cm/70g
Fárbá stuhy áj podľá zňelániá.
Cena vrátane korporátneho 
brandovania: na dopyt

MOQ: 100 ks
Trvánlivosť 9 mesiácov.



DORIANNÉ Alleágresse

DORIANNE Allégrese
Exkluzívna a výnimočná stuhou previazaná čokoláda.

Príťažlivá na pohľad so znamenitou chuťou. Tmavá 72% single 
origin čokoláda z Venezuely alebo mliečna 39% z Ghany
s bohatým posypom malín alebo jahôd v exkluzívnom 
darčekovom balení zdobenom stuhou a brošňou.

V luxusnom dárcňekovom báleníá.
Fárbá stuhy podľá zňelániá.
Veľkosť báleniá: 15 x 12 x 1,5 cm/70g

Cena vrátane korporátneho brandovania: na dopyt
MOQ: 50 ks

Trvánlivosť 9 mesiácov.
Suá cňásťou báleniá je komplimentká
s korporáá tnym brándováníám.



Vyánimocňneá  cňáje

Výnimočný čaj zn. Harney & Sons z kolekcie Historic Royal Palaces
5 hodvábnych vrecúšok v plechovke. 

Earl Grey Imperial: prvotriedny Éárl Grey Supreme pre ználcov cňájov , ktoryá  sá skládáá  z vysňsňej 
triedy cňájov s príádávkom Ceylon Vintáge Silver Tips. Vyáberovyá  cňáj s bergámotom. 
Tower of London: cňáj vytvorenyá  ná pocňesť tejto budovy. Fárbá plechovky insňpirovánáá  
áristokrátickyám ámetystom. Zmes cňíánskych cňiernych cňájov premiesňánáá  s kuá skámi susňeneáho 
koô stkoveáho ovociá á náá sledne dochutenáá  olejom z bergámotu á medom. 
Royal English breakfast: cňáj so stárobylyám poôvodom, ktoryá  Anglicňániá pili uzň  v 18 storocňíá. 100% 
cňíánsky cňeerny cňáj Keemum, vyábornyá  s mliekom á cukrom.
Cena vrátane korporátneho brandovania: na dopyt

Možnosť darčekového balenia v korporátnom dizajne.



  

DĎ ákujeme zá pozornosť. 
V príápáde, zňe zň iáden z uvedenyách náávrhov nezodpovedáá  

Vásňej predstáve o prezente ná dánuá  príálezň itosť, 
rádi pre Váá s návrhneme prezent ná mieru vyhovujuá ci Vásňim pozň iádávkáám.

Tesňíáme sá ná spolupráá cu.

Pávol Urbán - Microdesign
Zááhrádníácká 18

811 07 Brátislává, Slovensko

info@microdesign.sk
Tel.: +421 903 707 453

www.microdesign.sk
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