
MEDENI RAJ 
Okus narave. Vonj harmonije. Dotik ljubezni.

ŽE OD LETA 1757



Odkrijte medeni raj, sanje naših prednikov, ki so 
preživele stoletja. Spoznajte najgloblje družinske 
skrivnosti, ki se iz roda v rod prenašajo že 9 
generacij. Okusite skrbno izbrane sestavine narave, 
iz katerih z ljubeznijo in strastjo oblikujemo 
najboljše izdelke iz medu in satja že vse od leta 1757.

Dobrodošli v 
medenem raju!

Ročno izdelano 
z ljubeznijo

Kulturna 
dediščina

100 % naravne 
sestavine

Tradicionalna domača 
in umetnostna obrt

Slovensko 
poreklo

Generacij



OKUS NARAVE

Harmonija z naravo - skrivnost 
naših prednikov za dolgo in zdravo 
življenje. Okusite jo.  Prepustite se 
slastnim medenim užitkom. Za 
zdravje, razvajanje in dobro počutje.

Bio medenjaki. 
Bio bonboni. 
Edinstvene medene pijače.

Naravne 
sestavine

Ročno izdelano 
z ljubeznijo

Edinstven 
postopek izdelave

Več kot 250 let stare 
družinske skrivnosti

Zdravo  
in okusno

100 % 250



IZBERITE PONUDBO PO VAŠI MERI:

Darilna 
embalaža

Ali ste vedeli?
Kakovost zmesi za medeno 
testo preverjamo po metodi 
naših prednikov iz leta 1757. 
V zmes potopimo mlado 
kokošje jajce, zneseno 
istega dne. Če jajce ostane 
na površini zmesi in se 
ne potopi, je to znak, da 
je osnova za izdelavo 
Pergerjevih medenjakov 
vrhunske kakovosti.

Velikost in oblika izdelkov 
po želji naročnika

Sporočila po 
želji naročnika

Dotisk logotipa 
podjetja



VONJ HARMONIJE

OBLIKOVANJE: OSKAR KOGOJ

Za toplo dobrodošlico. 
Potopite se v 
sproščujoč vonj 
narave, ki se dotakne 
vseh čutov.  Občutite 
harmonijo telesa 
in duha. Ustvarite 
nepozabno izkušnjo. 
Čas je za nove 
spomine.

Energetske sveče

Energetska 
sveča

Ročno izdelano 
z ljubeznijo

Najčistejši 
čebelji vosek

Edinstveni 
medeni parfum



Ali ste vedeli?
Energetske sveče so ročno 
izdelane iz naravnega čebeljega 
voska čebel vrste Apis melifica 
carnica. Cvetni prah, ki ga nabirajo 
na sredozemskem in celinskem 
geografskem prostoru od Alp do 
Jadrana, je izjemen zaradi svojih 
zdravilnih eteričnih olj in sestavin. 

Zaradi svoje edinstvene oblike 
energetske sveče ves čas vibrirajo 
in oddajajo eterična olja, zato jih ni 
potrebno prižigati. Tako čistijo bivalni 
prostor in ga polnijo s pozitivno 
energijo. V sebi nosijo vibracijo, 
ki razvija čisto ljubezen in mir ter 
blagodejno vpliva na vaše počutje. 

Energetske sveče vsebujejo medeni 
parfum, ki je družinska inovacija 
in edinstven v svetu. Za en liter 
medenega parfuma je potrebno kar 
800 kg prvovrstnega slovenskega 
medu, ki se ga po končani izdelavi 
parfuma uporabi pri drugih 
delovnih procesih.

Sporočila po 
želji naročnika

Dotisk logotipa 
podjetja

Darilna 
embalaža

IZBERITE PONUDBO PO VAŠI MERI:

https://www.youtube.com/
watch?v=3PjSJ-Ly9ps

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3PjSJ-Ly9ps
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3PjSJ-Ly9ps


DOTIK LJUBEZNI 

Ustvarjajte nepozabne zgodbe. Postanite del 
življenja ljudi in njihovih spominov, za vedno. 
Ustvarite tesne vezi z malimi pozornostmi,  
ki ukradejo srce.

Darila za 
posebne trenutke

Obstojno več 
kot 50 let

50 L100 %
Naravne 

sestavine
Ročno izdelano 

z ljubeznijo



Ali ste vedeli?

Pergerjevi lectarski izdelki 
so narejeni iz posebnega 
medenega testa. Preden jih 
začnemo izdelovati, testo 
najmanj 30 dni počiva v  
250 let starih hrastovih 
čebrih. Na suhem prostoru  
se ohranijo več kot 50 let.

IZBERITE PONUDBO PO VAŠI MERI:

Darilna 
embalaža

Velikost in oblika izdelkov 
po želji naročnika

Sporočila po 
želji naročnika

Dotisk logotipa 
podjetja



Drobne pozornosti, ki 
stkejo posebne vezi. 
Bodite drugačni. Pokažite 
strankam, da vam je MAR. 
Naj vedo, da so zaželene, 
posebne, CENJENE.

Poslovna darila

IZBERITE PONUDBO PO VAŠI MERI:

Darilna 
embalaža

Velikost in oblika izdelkov 
po želji naročnika

Sporočila po 
želji naročnika

Dotisk logotipa 
podjetja



MEDENI RAJ - MUZEJ IN GALERIJA

Pravijo, da je dom tam, kjer prijatelji postanejo tvoja 
družina in družina tvoji prijatelji.

Začudenje. Smeh. 
In spoštovanje.

Edinstvena 
»živa knjiga« - 

predstavitev v živo

Medeni prigrizki 
in preizkušanje 

pijač 

Voden obisk 
po muzeju in 

galeriji

Sprehod skozi 
»Dvorano 
slavnih«

Avtentično 
nakupovalno 

doživetje

Več kot 
100.000 

obiskovalcev

Ponosni smo, da smo gostili:   
Dalaj Lamo, Lucianna 
Pavarottija, Donalda 
Trumpa in več kot 100.000 
obiskovalcev s celega sveta!

Obiščite nas. Občudujte 
dve in pol stoletja staro 
dediščino medičarske, 
lectarske in svečarske obrti.  

Občutite srednjeveški duh,  
medtem ko okušate 
staroslovanske medene 
pijače, in razvajajte brbončice 
z medenimi poslasticami.

Uživajte v poslušanju zgodb  
in družinskih skrivnosti, 
ki vam jih bo na zabaven 
način predstavila naša »živa 
knjiga«, mojster Hrabroslav 
osebno. Uživajte v obisku ter 
domov odnesite nepozabne 
spomine.

100.000+

https://www.youtube.com/watch?v=acDMbQyIYsg 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DacDMbQyIYsg


Drugačni smo  
tudi zaradi vrednot  

Družina je naš krog moči.

Spoštujemo tradicijo in ohranjamo skrivnosti 
družinskih receptov in postopkov izdelave.

Z veseljem opravljamo svoje delo. 

Spoštujemo naravo in darila, ki jih prinaša.

Uporabljamo le najboljše, 100 % naravne sestavine.

Držimo se obljub, ki jih dajemo.

Ustvarjamo nepozabne spomine.

1.  

2. 
 

3. 

4.  

5. 

6. 

7. 

Družinske vrednote so v osrčju vsega, kar počnemo. 
Postale so sestavni del našega vsakdana in okvir, v 
katerem opravljamo svoje delo ter živimo svoja življenja.



Delčki našega medenega raja so se dotaknili src pomembnih ljudi v 
kulturnem, športnem, duhovnem in političnem življenju iz vsega sveta:

• G. Nelson Mandela

• G. Luciano Pavarotti

• G. Gari Kasparov

• G. Donald Trump z ženo Melanijo

• Papež Janez Pavel II.

Družinsko podjetje Perger 1757 že vrsto let sodeluje s Protokolom Republike Slovenije. Njihovi izdelki so 
ročno izdelani v mojstrsko-lectarsko-medičarsko-svečarski delavnici z večletno tradicijo. Izdelki slovenske 
domače in umetnostne obrti so visoke kakovosti, ki ustrezajo zahtevam s kulturnozgodovinskega in 

etnografskega vidika. Nad vsemi izdelki, ki so nam jih predstavili v obdobju skupnega sodelovanja, smo bili 
navdušeni. So lepega videza, pakirani v lični embalaži ter primerni za različna obdarovanja in priložnosti.
Darila, ki smo jih podarili kot protokolarna darila Republike Slovenije, so povsod, tako doma kot tudi v tujini, naletela 
na zelo dober sprejem. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je naše sodelovanje uspešno in korektno, saj se vedno zelo 
potrudijo in nemudoma ugodijo našim željam.

Ksenija Benedetti
šefinja Protokola Republike Slovenije

Reference

Ali ste vedeli?

Smo nosilci najvišjega 
priznanja domače in 
umetnostne obrti – ZLATA 
VITICA. Naši izdelki so prisotni 
v 142 galerijah, muzejih in 
edinstvenih prodajnih mestih 
po vsem svetu.

Največjo energetsko svečo je v dar 
prejel papež Janez Pavel II. 

Energetsko svečo za mir – Triglav 
je v dar dobil nemški predsednik 
Joachim Gauck.

Šah iz lecta, narejen v spomin na 
Mitjo Pergerja, je v dar prejel Gari 
Kasparov.

• Papež Benedikt XVI.

• Njegova svetost Dalaj Lama

• Njegova svetost B.S.S. Sai Baba 

• Gdč. Petra Majdič (najuspešnejša slovenska 

smučarska tekačica vseh časov)
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Glavni trg 34
2380 Slovenj Gradec
Slovenija, Evropa

Produkcija: Perger 1757 d.o.o. • Zasnova in besedilo: Spago d.o.o. • Fotografije: Janez Pukšič, Arne Hodalič in Tomo Jeseničnik • Oblikovanje: Sonja Eržen • Tisk: Eurograf d.o.o.

Dobrodošli v medenem raju!

facebook.com/perger1757

twitter.com/perger1757

instagram.com/perger1757

youtube.com/perger1757

T: +386 2 88 41 496
E: info@perger1757.si
www.perger1757.si

http://facebook.com/perger1757
http://twitter.com/perger1757
http://instagram.com/perger1757
http://youtube.com/perger1757
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