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SdruZení TULIPAN, Z. S.
Sdružení TULIPAN provozuje chráněnou dílnu, kde zaměstnává 
osoby se zdravotním znevýhodněním. 
Vzniklo v roce 2004. V rámci poradenských služeb pomáháme 
nejenom osobám se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou našimi 
zaměstnanci, ale zároveň všem, kteří potřebují získat informace k 
řešení jejich problémů. 
Realizujeme i celou řadu kulturních, volnočasových a vzdělávacích 
akcí jejichž cílem je inkluze mezi zdravou 
a handicapovanou populací.



                            

Vážení obchodní partneři,
dostává se Vám do rukou nabídka novoročenek pro rok 2020.

Novoročenky byly navrhnuty a zhotoveny v chráněné dílně Sdružení TULIPAN, z. s., kde je v současné době zaměstnáno  okolo 90 osob 
se sdravotním znevýhodněním.
Tato přání jsou zhotovena ruční výrobou a každý kus je originál - nepoužíváme strojovou výrobu.
Odběrem těchto přání můžete poděkovat nejenom svým obchodním partnerům, spolupracovníkům, ale zároveň tak jejich 
zakoupením přispějete na provoz chráněné dílny a pomůžete lidem, kteří by neměli šanci se uplatnit na běžném trhu práce.
Pevně věříme, že se Vám naše výrobky budou líbit a že si vyberete vánoční poděkování zrovna od nás.
Přejeme Vám na závěr tohoto roku hodně pohody a více pracovního klidu a budeme se těšit na případnou spolupráci.

Zaměstnanci chráněné dílny Sdružení TULIPAN, z. s. 

Odběrem těchto přání získává odběratel náhradní plnění pro zápočet do povinného podílu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle §81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.



nabídka novorocenek 2020
V letošním roce jsme se zaměřili více na přírodní motivy a celou nabídku jsme ladili v přírodním duchu. 
Jak barevně, tak materiálem. 

Připravili jsme pro vás několik kolekcí, které jsou laděné v přírodní hnědé barvě v kombinaci s červenou, 
zelenou, modrou a zlatou.

Jelikož jsou naše přání vyráběna ručně a z recyklovaných materiálů, je možné, že se budou odstíny a motivy
 scrapbooku nepatrně lišit.

Individuální potřeby vaší firmy prodiskutujeme během vašich objednávek.



Barvy i motivy vánočních přání lze vzájemně kombinovat dle přání zákazníka.

Doba zhotovení:

Do 100 ks.................................5 pracovních dní
100 - 500 ks...........................10 pracovních dní
500 - 100 ks...........................15 pracovních dní
Nad 1000 ks...........................20 pracovních dní

Sleva při objednání více kusů novoročenek:

Při větším odběru novoročenek stejného druhu lze dohodnout i indiduální slevu.

100 ks a více........................................1,- / 1 ks
350 ks a více........................................1, 50,- / 1 ks
500 ks...................................................2,- / 1 ks



Texty s blahopřáním k Vánocům a s přáním do nového roku tiskneme 
na kartičky, které jsou vloženy volně uvnitř přáníčka.

Materiálem je čtvrtka 
vanilkové barvy (160 g).

Text můžete vybírat z naší nabídky, kterou 
najdete na dalších stránkách tohoto katalogu.

Můžete si samozřejmě dodat i text svůj vlastní, taktéž vaše logo, 
které umístíme kamkoliv na kartičku s textem, dle vaší představy...



Texty, ze kterých můžete vybírat:

T 01

Vážení obchodní přátelé, děkujeme za spolupráci v roce 2019, přejeme hezké Vánoce a do nového roku 2020 hodně zdraví, 
štěstí a pracovních úspěchů.

T 02

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2020 připojujeme poděkování za Vaši důvěru 
a dobrou spolupráci.

T 03
Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

T 04

Veselé Vánoce a šťastný nový rok.

T 05
Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních pracovních úspěchů v novém roce 2020 Vám přeje

T 06

Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2020 pevné zdraví, 
mnoho štěstí a spokojenosti.



Texty, ze kterých můžete vybírat:

Do přání můžeme vložit i Vaše vlastní texty a firemní loga.

Texty jsme schopni upravit do všech světových jazyků.

T 07

Spokojené prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a štěstí v novém roce v rodině a na pracovišti přeje

T 08

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přeje

T 09

T 10

Přejeme Vám radostné prožití Vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku.

Děkujeme Vám za dobrou spolupráci a přejeme Vám šťastný a úspěšný nový rok 2020.



NABÍDKA PF 2020
Všechny uvedené ceny jsou včetně dph



KOLEKCE  V   PRÍRODNÍCH    ODSTÍNECH



PF 01

10,5 x 15 cm

25,-
 
karton přírodní barvy, scrapbook ve zlatém odstínu, 
mašlička, lýko, vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g) 

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 02

10,5 x 15 cm

25,-
 
karton přírodní barvy, vlnitá lepenka, lýko
vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 03

10,5 x 15 cm

25,-
 
karton přírodní barvy, lýko, černé razítko
vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 04

10,5 x 15 cm

30,-
 
karton přírodní barvy, notový papír, lýko
vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 05

10,5 x 15 cm

25,-
 
karton přírodní barvy, notový papír, lýko
vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 06

10,5 x 15 cm

25,-
 
karton přírodní barvy, notový papír, 
vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 07

10,5 x 15 cm

30,-
 
karton přírodní barvy, obálka z vanilkové čtvrtky, vlnitá 
lepenka, černé razítko, vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 08

180,-
 
sada vánočních ozdob, 4 ks
Ø koule - 6, 5 cm
notový papír, lýko,  přírodní a recyklované materiály

Sdružení TULIPAN, z. s.



Sdružení TULIPAN, z. s.



KOLEKCE  V   cervených   ODSTÍNECH



PF 09

10,5 x 15 cm

25,-
 
karton přírodní barvy, mašlička, černé razítko,
vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 10

10,5 x 15 cm

25,-
 
karton přírodní barvy, balící papír v červeném odstínu, 
bílá čtvrtka (160 g), černé razítko, vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 11

13 x 13 cm

30,-
 
karton přírodní barvy, scrapbook v červeném odstínu, 
ruční papír, vlnitá lepenka, vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 12

13 x 13 cm

30,-
 
karton přírodní barvy, scrapbook v červeném odstínu, 
mašlička, lýko, vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 13

180,-
 
sada vánočních ozdob, 4 ks
Ø koule - 6, 5 cm
ruční papír, látka, balící papír, přírodní a recyklované materiály

Sdružení TULIPAN, z. s.



Sdružení TULIPAN, z. s.



KOLEKCE  V   cerveno - zelených   ODSTÍNECH



PF 14

13 x 13 cm

30,-
 
karton přírodní barvy, scrapbook v červeno - zeleném odstínu, 
ruční papír, vlnitá lepenka, vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 15

10, 5 x 15 cm

30,-
 
karton přírodní barvy, scrapbook v červeno - zeleném odstínu, 
vlnitá lepenka, obálka z vanilkové čtvrtky 
vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 16

10, 5 x 15 cm

25,-
 
karton přírodní barvy, scrapbook v červeno - zeleném odstínu, 
ruční papír, černé razítko, vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 17

10, 5 x 15 cm

30,-
 
karton přírodní barvy, scrapbook v červeno - zeleném odstínu, 
mašlička, obálka z vanilkové čtvrtky, černé razítko 
vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 18

180,-
 
sada vánočních ozdob, 4 ks
Ø koule - 6, 5 cm
ruční papír, látka, přírodní a recyklované materiály

Sdružení TULIPAN, z. s.



Sdružení TULIPAN, z. s.



KOLEKCE  V   modro - stríbrných   ODSTÍNECH



PF 19

13 x 13 cm

30,-
 
karton přírodní barvy, scrapbook v modro - stříbrném odstínu, 
vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 20

10, 5 x 15 cm

25,-
 
karton přírodní barvy, scrapbook v modro - stříbrném odstínu, 
ruční papír, černé razítko, vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 21

10, 5 x 15 cm

30,-
 
karton přírodní barvy, scrapbook v modro - stříbrném odstínu, 
lýko, vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 22

10,5 x 15 cm

25,-
 
karton přírodní barvy, mašlička, černé razítko
vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 23

180,-
 
sada vánočních ozdob, 4 ks
Ø koule - 6, 5 cm
ruční papír, látka, přírodní a recyklované materiály

Sdružení TULIPAN, z. s.



Sdružení TULIPAN, z. s.



KOLEKCE  V   cerno - zlatých   ODSTÍNECH



PF 24

13 x 13 cm

30,-
 
černá čtvrtka (160 g), scrapbook ve zlatém odstínu, notový papír,
vlnitá lepenka, vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 25

13 x 13 cm

30,-
 
černá čtvrtka (160 g), balící papír ve zlatém odstínu, čtvrtka 
lýko, černé razítko, vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 26

13 x 13 cm

30,-
 
černá čtvrtka (160 g), scrapbook ve zlatém odstínu, notový papír,
mašlička, lýko, vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 27

10, 5 x 15 cm

30,-
 
černá čtvrtka (160 g), scrapbook ve zlatém odstínu,
mašlička, lýko, vanilková čtvrtka - vnitřek (160 g)

Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 28

180,-
 
sada vánočních ozdob, 4 ks
Ø koule - 6,5 cm
papír, látka, přírodní a recyklované materiály

Sdružení TULIPAN, z. s.



Sdružení TULIPAN, z. s.



PF 29

130,- / kus
 
Malovaná miska z keramiky, různé druhy ovoce
Ø misky - cca 13 cm

Sdružení TULIPAN, z. s.

600.- sada 5 druhu ovoce

 

 Hit letošního roku!         

 Milá pozornost, která ozdobí každou domácnost!

o



     Vaše objednávky vyřizuje Mgr.Šárka Feige, 
vedoucí chráněných dílen Sdružení TULIPAN, z.s.

             e-mail:  feige@sdruzenitulipan.cz

                            tel.:  605 853 547

600.- sada 5 druhu ovoce
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