TICHÁ VÍNA V NÁHRADNÍM PLNĚNÍ

Víno jako předmět náhradního plnění
Láhev vína je oblíbený a elegantní dárek pro klienty, zaměstnance i obchodní partnery.
Ozvláštněte ho etiketou s vaším logem nebo luxusní dárkovou kazetou.

Co je to náhradní plnění?
Náhradní plnění je náhradní forma plnění povinného podílu v zaměstnávání osob se zdravotním postižením
(OZP, dříve ZPS), které mají zaměstnávat všichni zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci, ať už se jedná
o soukromé společnosti či státní instituce.
Nesplňuje-li zaměstnavatel tuto povinnost, může situaci řešit zaplacením povinného odvodu, tzv. invalidní
daně, nebo nákupem zboží či služeb u firem zaměstnávajících více jak 50 % osob se zdravotním omezením
na chráněných pracovních místech.

Co můžeme zařadit mezi náhradní plnění?
Aktuální legislativa nijak nezasahuje do jakýchkoliv komodit. Společnost poskytujícíc náhradní plnění musí
splňovat jednak potřebné kvóty počtu zaměstnanců tak, aby mohla náhradní plnění poskytnout, a dále pak
také limity určující objemovou kvantitu nabízeného náhradního plnění.

Co Vám nabízíme?
V rámci naší chráněné dílny Vám nabízíme tichá vína z Vinařství Starý vrch a služby s tím spojené. Pokud
si nejste jisti co vybrat, jsme schopni dle přání připravit řešení na míru.
Nenechávejte řešení problému jménem „Náhradní plnění 2022“ až na poslendí chvíli a ušetřete s námi
až 80 % prostředků ve srovnání s invalidní daní!
Pro přesné informace nás kontaktujte na uvedených telefonních číslech či emailech!

Vizualizace Vaší lahve
Logo společnosti vždy umisťujeme na lahve formou dolepky tak, aby byl zachován ráz
a design lahve.

Jak chystáme logo
Logo na lahev doplňujeme formou dolepky. Materiál odpovídá tloušťce etikety, stejně jako barva
- to vše, abychom zachovaliráz celé lahve.
Při tisku loga využíváme termotransferovou technologii, při které se barva teplem obtiskne
na etiketu. Díky tomu jsme schopni i na malém kolečku, o průměru 4 cm, zachovat veškeré detaily
loga. S ohledem na tuto technologii vždy tiskeneme v černé barvě.
K dispozici máme vlastní tiskárnu, takže buďte nároční - už jsme připravovali várky
po 5 000 dolepkách, i vyšperkované kousky s věnováním po deseti kusech.

Starý design
V případě našich původních etiket doplňujeme
logo na lahev naprosto totožným způsobem.
Jediný rozdíl je v barvě dolepky, která je zlatá,
a tvaru kolečka.

Sad

Solitér

Alej

Katalog vín

Frizzante cuvée, moravské zemské víno, polosuché

Sad

210 Kč

Müller Thurgau 2021, jakostní víno, polosuché
Neuburské 2020, kabinetní víno, suché
Veltlínské zelené 2021, kabinetní víno, suché
Ryzlink vlašský 2019 , kabinetní víno, suché

Sad
Sad - ST
Sad
Sad - ST

210 Kč
210 Kč
210 Kč
210 Kč

Veltlínské zelené 2021, pozdní sběr, suché
Sauvignon 2020, pozdní sběr, suché
Rulandské šedé 2021, pozdní sběr, suché

Alej
Alej - ST
Alej

260 Kč
260 Kč
260 Kč

Rulandské šedé 2019 Barrique, pozdní sběr, suché
Chardonnay 2019 Barrique, pozdní sběr, suché

Solitér
Solitér

380 Kč
380 Kč

Řada Alej

Chardonnay 2021, pozdní sběr, polosuché
Cuvée Starý vrch 2021, pozdní sběr, polosuché

Sad
Sad

210 Kč
210 Kč

Vyšší střední třídu vín jsme pojmenovali „Alej“. Stejně jako nám alej přináší příjemný stín
a bezpečí, dodá kvalitní víno z této řady pohodovou atmosféru každému večeru.

Rulandské šedé 2020, výběr z hroznů, polosuché
Tramín červený 2020, pozdní sběr, polosuché

Alej - ST
Alej - ST

260 Kč
260 Kč

Chardonnay 2020, pozdní sběr, polosladké
Pálava 2019, výběr z hroznů, polosladké

Sad
Alej

210 Kč
260 Kč

Chhardonnay 2021, výběr z bobulí, sladké
Pálava 2019 Exclusive, výběr z bobulí, sladké

Solitér
Solitér

350 Kč
350 Kč

Rulandské modré 2017, pozdní sběr, suché

Sad

210 Kč

Cabernet Sauvignon 2018, pozdní sběr, suché

Alej

260 Kč

Zweigeltrebe 2019 Barrique, pozdní sběr, suché
Dornfelder 2019 Barrique, pozdní sběr, suché

Solitér
Solitér

380 Kč
380 Kč

Řada Solitér
Solitéři, urostlé památné stromy, nám připomínají významné historické události. Stejně tak
jedinečná vína z nejvyšší řady podtrhují výjimečné okamžiky našich životů.

Řada Sad
Střední řada vín „Sad“ společné chvíle naplňuje příjemnou vůní ovoce stejně jako procházka
v ovocném sadě. Je tu pro vaše chvíle klidu, odpočinku a lenošení. Neklade na vás žádné
nároky a dává tak možnost sladkému odevzdání.

Starý design
Vína v původním designu Vinařství Starý vrch z roku 2014, která nás provázela od založení
vinařství až do letošního roku.

Design lahve vždy odpovídá fotografii na e-shopu Vinařství Starý vrch
www.stary-vrch.cz

Aktuální nabídku najdete vždy na e-shopu VInařství Starý vrch
www.stary-vrch.cz

Související sortiment
Dolepka s logem společnosti

3 Kč

Dárkové balení na 2/3/6 lahví

50 Kč

Univerzální taška na víno pro 1/2 lahve

17 Kč

Sklenička Starý vrch

100 Kč

Vývrtka Starý vrch

200 Kč

Aktuální nabídku najdete vždy na e-shopu VInařství Starý vrch
www.stary-vrch.cz
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