BrandsShow 2013
tombola (21 výher)
1) Voucher na premiéru představení „Mobil Story“ v Divadle Radka Brzobohatého 12.9.2013
v 19:30. Hrají Valérie Zawadská, Pavel Nový, režie Marie Lorencová. Platí pro 2 osoby.
Věnovalo Divadlo Radka Brzobohatého
2) Dárková poukázka Mary Kay v hodnotě 800,- Kč
na kosmetické služby. Poukázka se dá využít na diagnostiku a analýzu pleti, kompletní kosmetické
ošetření, poradenství v péči o pleť a líčení dle individuální domluvy. Je platná do konce října 2013.
Lze ji využít u kosmetické poradkyně Mary Kay Evy Duškové.
Věnovala Mary Key - Každá žena může být krásná!
3) Voucher Daily.Fit v hodnotě 1 200 Kč na sestavení tréninkového plánu a jídelníčku na míru
Věnovala značka Daily.Fit - Everything is possible - (nic není nemožné)
4) Voucher Daily.Fit v hodnotě 1 200 Kč na sestavení tréninkového plánu a jídelníčku na míru
Věnovala značka Daily.Fit - Everything is possible - (nic není nemožné)
5) Voucher 1CLICK opti pro deset uživatelů
Věnovala značka 1CLICK - software, který dělá firmy efektivnější, profesionálnější a
konkurenceschopnější
6) Voucher 1CLICK mini pro deset uživatelů
Věnovala značka 1CLICK - software, který dělá firmy efektivnější, profesionálnější a
konkurenceschopnější
7) Voucher 1CLICK na 50% slevu pro nákup licence 1CLICK
Věnovala značka 1CLICK - software, který dělá firmy efektivnější, profesionálnější a
konkurenceschopnější
8) Karton 0,75l lahví vody Aqua Angels
„Pan „XY“ vyhrává karton exkluzivní Islandské ledovcové vody Aqua Angels ve skleněných 0,75l
lahví.“
Věnovala společnost Aqua Angel ledovcová voda „S vysokým obsahem přírodního kyslíku.“
9) Karton 0,75l lahví vody Aqua Angels
„Pan „XY“ vyhrává karton exkluzivní Islandské ledovcové vody Aqua Angels ve skleněných 0,75l
lahví.“
Věnovala společnost Aqua Angel ledovcová voda „S vysokým obsahem přírodního kyslíku.“
10) Karton 0,75l lahví vody Aqua Angels
„Pan „XY“ vyhrává karton exkluzivní Islandské ledovcové vody Aqua Angels ve skleněných 0,75l
lahví.“
Věnovala společnost Aqua Angel ledovcová voda „S vysokým obsahem přírodního kyslíku.“
11) Hydratační maska Botanical v hodnotě 540,- Kč
Tato úžasná hydratační maska Botanical Effects od Mary Kay dodá Vaší pleti potřebnou dávku
hydratace, vyživí ji a udrží potřebnou vláhu v pleti po několik dní. Obsahuje velkou dávku vitamínů a
minerálů
z přírodních substancí, takže Vaše pleť bude jako v bavlnce. Je vhodná i pro
velmi citlivou pleť.
Věnovala Mary Key - Každá žena může být krásná!

12) Láhev sektu "Szigeti Welschriesling" podle tradiční "Methode Champenoise" vyráběné sekty
z Rakouska,z oblasti Burgenland. Szigeti se specializuje na nejkvalitnější sekty a má v nabídce víc
než 30 různých, hlavně čistě odrůdových sektů, všechny bez přídavku cukru. Tady najde každý své
bublinky.
Věnovala společnost it‘s our pleasure s.r.o. - international wines & delicatessen, Váš partner pro
víno a profesionální poradenství
13) Víno Chateau de Goleane 2007 – apelace Bordeaux Superieur
- stříbrná medaile na Challenge International du Vin v roce 2009.
ČERVENÉ VÍNO SUCHÉ - vína z Château de Goëlane se vyznačují přístupností odrůdy Merlot a
měkkostí, poddajností a harmoničností, typickou pro pravý břeh Gironde. Víno se vyrábí tak, aby
vynikla ovocná kvintesence a jemná tříslovina, charakteristická pro vína z této oblasti. V ústech
okrouhlé, čisté s příjemnou ovocnou nótou nad jemnými tříslovinami. Živá barva a ovocný buket s
kořenitými aromáty. Kupáž odrůd: 75% Merlot, 22% Sauvignon Cabernet, 3% Malec
Věnovala společnost Castel Freres VeRy Fresh! – to není jen víno, je to více než víno.
14) Víno Chateau Tour Prignac 2009 – apelace Medoc
– stříbrna medaile Challenge International du Vin v roce 2011.
ČERVENÉ VÍNO SUCHÉ - dobře vyvážená chuť, okrouhlá, silná, robustní a ideální zralá. Krásná,
tmavě červená barva. Intenzivní buket s příchutí červeného rybízu a červených lesních ovocí s
jemnými dřevenými tóny. Kupáž odrůd. 54% Cabernet Sauvignon, 43% Merlot 2% Cabernet Franc,
1% Malbec
Věnovala společnost Castel Freres VeRy Fresh! – to není jen víno, je to více než víno.
15) Víno Chateau de la Bottiniere – apelace Muscadet Sur Lie
- stříbrna medaile Grands Vins de France v roce 2011.
BÍLÉ VÍNO SUCHÉ - Díky své poloze na svazích na úpatí Moulin de Beauchene je jednou z
nejslavnějších uzavřených vinic regionu, osázenou pouze odrůdou Muscadet. Elegantní, subtilní víno
s výraznou mineralitou a složitou kombinací aroma.
Věnovala společnost Castel Freres VeRy Fresh! – to není jen víno, je to více než víno.
16) Originální rozhlasový přijímač CERRUTI 1881
Věnovala společnost Brand Gigfts - prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery
17) Luxusní peněženka CERRUTI 1881 vyrobená z černé lakované kůže
Věnovala společnost Brand Gigfts - prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery
18) Hedvábný šátek JEAN-LOUIS SCHERRER
Věnovala společnost Brand Gigfts - prémiové firemní dárky a potřeby pro manažery
19) Voucher na služby v Salonu Libor Šula v hodnotě 5.000 Kč
Věnoval salon Libor Šula - vyhledávané místo odpočinku a relaxace, tým kadeřníků je pokládán za
kadeřnickou špičku nejen v ČR, ale i v celé Evropě
20) Budík BeoTime od Bang & Olufsen v hodnotě 8 640,- Kč.
Svým designem připomíná flétnu. Budí zvoněním nebo spuštěním hudby, rádia či televize.
Věnovala značka Bang & Olufsen - potěšení pro vaše oči a uši, špičková elektronika s letitou tradicí
21) Voucher Gill Polo na koňské pólo v hodnotě 12.000 Kč
- seznámení s hrou koňské pólo pro 2 osoby (pro každého 2 hodiny)
- platí 1 rok (do 31.8.2014)
Věnovala společnost Gill Polo Vášeň Lidé Zábava - turnaje v pólu, jezdectví, parkury

