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Nové produkty
New products
 
Tímto Vám sdělujeme, že první dodávky již avízovaných nových produktů 

Chlorella a Barley jsou potvrzeny na měsíc září. Vaše objednávky, včetně 

upřesnění počtu kusů potřebných pro certifi kaci na Vašem trhu, sdělte 

divizi zahraničního obchodu. Aktualizované ceníky obdrží každý trh 

individuálně.

> Hereby we inform you that the fi rst deliveries of the already announced 

new products  Chlorella and Barley have been confi rmed for the period 

of September. Please send your orders, including specifi cation of the 

quantities required for the certifi cation on your market, to the Int’l Sales 

Dept. Updated pricelists will be sent to each market individually.
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Jako další propagační či dárkový předmět připravujeme trička s fi remním 

logem. Trička jsou vyrobena z kvalitní bavlny (90%) a Lycry (10%) 

v bílé barvě s vyšitým modrým logem. Dámské tričko bude s výstřihem 

ve tvaru V, velikosti M – XL. Pánské tričko bude tzv. POLO-shirt (tričko 

s krátkým rukávem a límečkem), velikosti L - XL. V případě, že máte 

zájem o tento produkt i pro Vaše trhy, sdělte Vaše množstevní požadavky 

divizi zahraničního obchodu. Cena Vám bude sdělena podle celkového 

objednaného množství.

> As another promotional material or gift we are preparing T-shirts with 

the corporate logotype. T-shirts are made from the material combining 

cotton (90%) and Lycra (10%) in white color with the embroidered 

logotype in blue color. Women’s T-shirt will be V-neck in sizes M – XL. 

Men’s shirt will be POLO-shirt (that means T-shirt with short sleeves 

and a collar) in sizes L – XL. If you want to get these shirts also for your 

market, please send your requests stating sizes and quantities to the Int’l 

Sales Dept. Upon counting total ordered quantity you shall receive the 

calculation of the price.
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Pro další zvýraznění fi remní identity a zvýšení povědomí zákazníků 

o fi rmě Energy v návaznosti na imidžovou reklamní kampaň připravujeme 

papírové tašky využívající stejný reklamní motiv s heslem „Čistě přírodní 

síla…“ Kromě české verze budou tyto tašky dostupné i v dalších 

jazykových mutacích, a to hlavně v angličtině a němčině. Rozměry 

tašky jsou následující: výška 27 cm x délka 35 cm x šířka 10 cm. Vaše 

případné požadavky na jednotlivé jazykové mutace opět zasílejte divizi 

zahraničního obchodu.

> To further accentuate the corporate identity and heighten Energy brand 

awareness following the image advertising campaign we are preparing 

paper bags using the same advertising motif with a catch phrase “Pure 

Power of Nature…” Except for the Czech version, these bags will be 

produced in several language versions, mainly in English and German. 

Bag dimensions are as follows: height 27 cm x length 35 cm x width 

10 cm. All your requests for single language versions address again to 

the Int’l Sales Dept. 


