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Naša zgodba
Verjamemo v ...
Vaša zgodba
Od srca do srca - ideje za darila
Okus narave
Vonj harmonije
Dotik ljubezni
Zaupajo nam
Obiščite Medeni raj
Drugačni smo tudi zaradi vrednot
Povejte vašo zgodbo

NAŠA dba
zgo

Dobrodošli v medenem raju, kjer so sanje naših
prednikov postale resničnost in preživele stoletja.
Kjer se najgloblje družinske skrivnosti iz roda v
rod prenašajo že devet generacij.
Kjer iz najboljših, skrbno izbranih sestavin narave
z ljubeznijo in strastjo oblikujemo najboljše
izdelke iz medu in satja že vse od leta 1757.
Z veseljem jih delimo z vami.
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VERJAMEMO V...
Naše vrednote so v osrčju vsega, kar počnemo. So
sestavni del našega vsakdana. So okvir, v katerem
opravljamo svoje delo in živimo svoja življenja.
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1.

Družina je naš krog moči.

2.

Spoštujemo tradicijo: iz roda v rod prenašamo skrivnosti
edinstvenih družinskih postopkov izdelave.

3.

Svoje delo opravljamo z veseljem, ljubeznijo in strastjo.

4.

Spoštujemo naravo in darila, ki jih daje.

5.

Uporabljamo le najboljše, 100 % naravne sestavine.

6.

Držimo obljube.

7.

Ustvarjamo nepozabne spomine.
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VAŠA dba
zgo
Vrednote povedo, kaj je vašemu
podjetju pomembno.
Zakaj počnete to, kar počnete.
Katere so vaše vrednote?
Za kaj si prizadevate, kaj cenite
kot zaželeno, vredno?

V OSPREDJE
POSTAVLJATE LJUDI

PONOSNI NA TO,
OD KOD PRIHAJATE

UGLAŠENI
Z NARAVO

KER STE
EDINSTVENI

Ker ste vedno pripravljeni narediti korak več,
kot se od vas pričakuje, da ugodite željam in
potrebam strank in poslovnih partnerjev.

Ker ste ponosni na to, kdo ste in od kod
prihajate.

Ker je vse, kar počnete, v sozvočju z naravo.

Ker ste drugačni, posebni, drzni.

Ker spoštujete čudež narave – človeka.

Ker radi ubirate nove, še neprehojene poti.

Ker cenite in skrbite za njegovo zdravje in
dobro počutje.

Ker vas ni strah izstopati iz povprečja in si
zaradi kvalitete vaših izdelkov in storitev
to tudi zaslužite.

Ker se zavedate, da so vaši zaposleni srce
in motor vašega podjetja.
Ker veste, da vaša moč sloni na spoštovanju
ter sodelovanju partnerjev, zaposlenih in
strank.
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Ker želite v tujino vedno odnesti tudi delček
svoje dežele, da z njim očarate partnerje.
Ker vaši poslovni partnerji občudujejo
lepote Slovenije in želite, da jo zaznajo z
vsemi čuti.
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OD SRCA DO SRCA rilo
ideje za da
Naj vaša poslovna darila govorijo vašo zgodbo in
izpostavijo to, v kar verjamete in za kar se zavzemate!
Naj vam odpirajo nova vrata in krepijo najboljša
partnerstva!

Generacij
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Ročno izdelano
z ljubeznijo

100 % naravne
sestavine

Kulturna
dediščina

Tradicionalna domača
in umetnostna obrt

Slovensko
poreklo

Edinstven
postopek izdelave

Zdravo
in okusno

Izdelki in oblike
po naročilu
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OKUSrave
na
Živeti v harmoniji z naravo –
skrivnost naših prednikov za dolgo
in zdravo življenje. Še posebej
pomembna v času, ko nas preganja
hiter tempo življenja. Zato so tu
slastni medeni užitki.
Idealni kot prigrizek, za razvajanje
in za zdravje.
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Pergerjevi medenjaki
so kulinarični, kulturni,
etnološki presežek in jih ni
mogoče primerjati prav z
nobenimi drugimi medenjaki,
niti z Nürnberškimi. To so
medenjaki, ki jih je potrebno
dati v usta in pri tem neizmerno
uživati. Za naše stranke ne vem,
ali prihajajo v našo pisarno
zaradi nas ali zaradi Pergerjevih
medenjakov.«

PREMIUM MEDENJAKI
Premium izvedba medenjakov, katerih okuse si
lahko izberete po želji. Izbirajte med slastnimi
kombinacijami belih mandljev, čokolade in brusnic,
kokosa, medene glazure in lešnikov.
Dimenzija medenjakov: Φ = cca. 5 cm
Dimenzija embalaže:
višina=16 cm; Φ=8,5 cm (9 kos medenjakov)
višina=22 cm; Φ=8,5 cm (13 kos medenjakov)
Primerni za alergike:
brez jajc, mleka in
konzervansov.

Bojan Grubar, odvetniška pisarna Žiger

MEDENJAKI ENERGETSKO SRCE
Simbol resnice, lepote in ljubezni. Ročno narejeni s strastjo, ljubeznijo
in natančnostjo – z namenom, da navdušijo. Tako z videzom, kot tudi
z okusom.
Oblikovanje: Oskar Kogoj
Dimenzije: Φ = 6 ali 10 cm
Neto količina: 7 ali 9 kosov
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Primerni za alergike:
brez jajc, mleka in
konzervansov.

WOLFOV MEDENJAK
PROMOCIJSKO PAKIRANJE

Medenjak, narejen v spomin na zadnjega velikega
skladatelja samospevov, ki je odraščal streljaj stran od
hiše, kjer so medičarsko obrt nadaljevali naši predniki.
Nič čudnega, da je že kot otrok oboževal medenjake.

V poslovnem svetu smo priča številnim dogodkom.
Nekateri so dobri, drugi pa so takšni, ki so najboljši.
Zakaj? Zato, ker si jih zapomnimo za celo življenje. Ker so
edinstveni. Ker so drugačni od drugih.

Ko so z družino praznovali alojzijevo, so mu starši dali
denar za dobro malico, medičar pa je prispeval sodček
ledeno mrzle medice in še tople medenjake.

Izstopite iz povprečja tudi na področju promocijskega
obdarovanja in pokažite, da ste najboljši!

Dimenzije: Φ = 18 cm
Primerni za alergike:
brez jajc, mleka in
konzervansov.

Neto teža: cca. 15 g
Dimenzije: Φ = cca. 6 cm

PERGERJEVI BIO MEDENJAKI
Vrhunski ekološki medenjaki iz najboljših sestavin narave
za najzahtevnejše okuse: z medeno glazuro ali brez, in celo
iz pirine moke. Za vse, ki vam je tudi v poslu pomembna
skrb za zdravje in dobro počutje.
Neto količina: 150 g

PRASIMBOL BOŽANSKEGA BITJA
Prasimbol božanskega bitja je oblika, stara več kot 1000 let, ki smo jo
oplemenitili z najboljšimi darovi narave. Ekskluzivni medenjaki so plod
sodelovanja družine Perger in oblikovalca Oskarja Kogoja.

Primerni za alergike:
brez jajc, mleka in
konzervansov.

Oblikovanje: Oskar Kogoj
Dimenzije: Φ = 12 cm
Neto količina: 7 ali 9 kosov
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Primerni za alergike:
brez jajc, mleka in
konzervansov.
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Včasih so v Hočah pri
Mariboru medenjakom rekli
kar »Pergerji«. Ko si je
dr. Karol Glaser (1845–1913),
ki je med drugim
Slovencem napisal prvo
zgodovino slovstva, zaželel
medenjakov, so njegovi
sokrajani kar tekmovali v
tem, kdo bo prvi prinesel
nekaj paketov »Pergerjev«,
saj so bili v tistem času
medena razvada številka 1.

SLASTNI MEDENJAKI IN KREMNI MED BELI KRISTAL
Podpiramo lokalno in se zavedamo, da je v sodelovanju moč.
Lično embalirani slastni Pergerjevi medenjaki in naravni kremni
med čebelarstva Poslek, so zato prav posebno presenečenje, ki bo
zadovoljilo prav vse okuse.
Vsebina paketa:
› Medenjaki Vinsko pecivo 5 kos
› Naravni kremni med brez dodatkov 250 g
Dimenzija embalaže: 130 x 75 x 140 cm
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Primerni za alergike:
brez jajc, mleka in
konzervansov.

MEDENJAKI KOT NEKOČ
Včasih je dobro pogledati daleč v preteklost, da lahko
ustvarjamo svetlo prihodnost. Zavitek z rdečim trakcem je
domislica naših prednikov, ki smo jo ohranili skozi leta, nanj
pa z veseljem izpišemo tudi vaše sporočilo.
Neto količina: 250 g oz. 7 kosov

Primerni za alergike:
brez jajc, mleka in
konzervansov.
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PERSONALIZIRANI MEDENJAKI ZA 8. MAREC

MEDENJAK POBARVANKA

Marec je mesec, ki je v veliki meri posvečen ženskam. Personalizirani
medenjaki v lični embalaži bodo poskrbeli za nasmeh vseh predstavnic
nežnejšega spola v vašem podjetju. Da bo presenečenje popolno, bomo
na medenjak dodali še osebno noto – ime prejemnice.

Inovacija, ki je ime dobila po slovitih slikarjih – Picassu in Van Goghu. Ste pripravljeni?
Pripravite medenjake, poiščite navdih in začnite z ustvarjanjem. Od zdaj naprej ima
kreativnost medeni okus.
Vsebina paketa:
› Medenjak
› Čopič za jedilno uporabo
› Barvna paleta

Dimenzija embalaže: 16 x 16 cm
Dimenzija medenjakov: Φ 7 cm

Možnost personalizacije

Dimenzija embalaže: 8,5 cm x 19 cm
Dimenzija medenjakov: 6,5 cm x 8,5 cm

LOGO PODJETJA / IME ZAPOSLENE

PERSONALIZIRANI MEDENJAKI
ZA BOŽIČ IN NOVO LETO
Praznična edicija priljubljenih Pergerjevih medenjakov z
originalno glazuro je kot po pravilu hit prazničnih dni. Z veseljem
dodamo vaš logotip, slogan ali kakšno drugo sporočilo.

Možnost personalizacije
EMBALAŽE IN MOTIVA

Odlično darilo

ZA OTROKE ZAPOSLENIH

MEDENJAK MIKLAVŽ/PARKELJ
Medeni Miklavži in Parklji so slastno
presenečenje za otroke vaših zaposlenih.
Slastni in mehki medenjaki sodijo med
najbolj zaželjena Miklavževa darila.
Dimenzija medenjakov: 8 x 16 cm

Dimenzija embalaže: 16 x 16 cm
Dimenzija medenjakov: Φ 7 cm

Odlično darilo

ZA OTROKE ZAPOSLENIH

Možnost personalizacije

LOGO PODJETJA / SPOROČILO / SLOGAN
20
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SET NAGRAJENIH MEDENJAKOV
Omejena izdaja izbranih Pergerjevih medenjakov za prefinjene okuse, tudi v
manjši različici. Podjetje je za medenjake prejelo posebno priznanje v Nürnbergu,
zaradi edinstvenih postopkov izdelave, pa so na voljo v omejenih količinah.
Darilni set sestavljajo:
› Medenjak Prasimbol božanskega bitja.
› Medenjak Energetsko srce.
› Medenjak z marcipanom in orehi.
› Obredni medenjak s cvetom jasmina (iz cveta jasmina nastane čaj).
› Medenjak z marcipanom, pistacijo in mandlji.
› Medenjak z belimi mandlji.
› Medenjak Golobček miru z medeno glazuro.
› Medenjak s čokolado in brusnicami.
Dimenzija seta: 40 x 40 cm

SET NAGRAJENIH MEDENJAKOV
Omejena izdaja izbranih Pergerjevih medenjakov za
prefinjene okuse, tudi v najmanjši različici. Podjetje je
za medenjake prejelo posebno priznanje v Nürnbergu,
zaradi edinstvenih postopkov izdelave, pa so na voljo v
omejenih količinah.
Darilni set sestavljajo:
› Medenjak Energetsko srce
› Medenjak s suhim sadjem in medeno glazuro.
› Medenjak Prasimbol božanskega bitja.
› Medenjak z belimi mandlji.
› Medenjak s čokolado in brusnicami.

SET NAGRAJENIH MEDENJAKOV
Omejena izdaja izbranih Pergerjevih medenjakov za
prefinjene okuse. Podjetje je za medenjake prejelo
posebno priznanje v Nürnbergu, zaradi edinstvenih
postopkov izdelave pa so na voljo v omejenih količinah.
Darilni set sestavljajo:
› Medena torta (medenjak – replika iz 16. stoletja).
› Medenjak Panjska končnica (tudi slika je užitna).
› Medenjak s suhim sadjem in belo čokolado.
› Medenjak z marcipanom, mandlji in pistacijo.
› Obredni medenjak s cvetom jasmina (iz cveta
jasmina nastane čaj).
› Medenjak Energetsko srce z zlatimi lističi.
› Medenjak Prasimbol božanskega bitja.
› Medenjak z mandlji in cvetnim prahom.
› Medenjak z matičnim mlečkom in izbranimi
slovenskimi zelišči.
Dimenzija seta: 48 x 48 cm
Možnost izdelave manjših setov.

Dimenzija seta: 30 x 30 cm
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MEDENI TRENUTKI
Z ročno izdelanim medenim testom se lahko
med mojstrsko peko podate tudi v hitrem urniku
vsakdanjika, z navdihom po vašem okusu. Da bo
peka še bolj pestra in hrabra, smo za vas pripravili
tudi družinski recept za originalno glazuro.
Paket vsebuje:
› bio medeno testo (450g)
› 4 modelčki za peko (zvezda, sneženi mož,
medeni mož, angel in smreka)
› recept mojstra Hrabroslava

BIO MEDENO TESTO ZA MEDENJAKE
Bistvo praznovanj ni v darilih, ampak v druženju in
edinstvenih trenutkih. Svetovna novost, s katero boste
v pičlih nekaj minutah pripravili slastne in zdrave
medenjake, pri tem pa s svojimi najdražjimi ustvarjali
nepozabne spomine.
Ponosni smo, da je bio medeno testo prejemnik
priznanja NAJBOLJ INOVATIVEN IZDELEK LETA 2017.
Neto količina: 450 g

Primerni za alergike:
brez jajc, mleka in
konzervansov.
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SPOZNAJTE
IZDELEK

Primerni za alergike:
brez jajc, mleka in
konzervansov.
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Z ekipo podjetja
Perger 1757 smo
se hitro našli. Povezujejo
nas podobne vrednote
– partnerski odnos,
profesionalnost in
inovativnost, dolga tradicija
ter zavezanost h kakovosti.
Njihovi izdelki so drugačni
in vedno naredijo vtis na
naše poslovne partnerje.
So odlična izbira, ko iščete
tradicionalen, a izviren
slovenski izdelek, ki je tudi
estetsko dovršen.«
Saša Košec Jazbinšek, Cetis d. d.

VRHUNSKI MEDENI LIKER S SIVKO
Medeni liker, narejen po izvirnem postopku, ki je
že več kot 250 let družinska skrivnost, vendar okus
ostaja enak. Žlahtno in zdravilno, v ustih pusti
edinstven okus.
Za krepitev imunskega sistema in edinstven okus
dodamo propolis, cvetni prah in matični mleček. Za
popolno sprostitev pa aromatično sivko – lavando.
Moč narave: 35 VOL %
Neto količina: od 1 do 10 dcl

ENERGETSKI MEDENI LIKER
V EKSKLUZIVNI EMBALAŽI
Originalni Pergerjev medeni liker obogaten z zdravilno sivko,
matičnim mlečkom in propolisom. S svojim edinstvenim
okusom, vonjem ter barvo izčrpanim, utrujenim in nervoznim
vrača moč in samozavest.
Le redki imajo srečo in čast spoznati vse skrivnosti te pijače, saj
so količine omejene. Konzumirati v najboljši družbi.

Moč narave: 35 VOL %
Neto količina: cca. 1 dcl, 2 dcl, 4 dcl, 6 dcl
Dimenzije:
višina = 9 cm, Φ = 4 cm
višina = 12,5 cm, Φ = 5,5 cm
višina = 16 cm, Φ = 7 cm
višina = 20 cm, Φ = 8 cm

Oblikovanje: Oskar Kogoj
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Kaj je veselje,
navdušenje, sreča?
Stanje, ki traja ali trenutki,
ki nas radostijo, spodbudijo,
spremenijo? Vemo, da so
le to občutki, ki so lepi in
jih želimo podoživljati.
Ko smo sami, v dvoje, ko
nas je več. In vemo, da jih
želimo deliti. Enostavno je
lepo, ko lahko podariš tisto,
kar veš, da lahko osreči
obojestransko. Kar veš, da
je pravo in zdravo. Medeni
čarobni okusi družine Perger
so zagotovo pravšnji ob
različnih trenutkih. Zato jih
rada uživava in rada deliva.
Hvala vam in naj dolgo
živijo!«

MEDENA PENINA
Slovenska inovacija, katere
zapleten postopek izdelave
traja kar 4 leta. Aromatični
medeni okus v družbi
iskrivih drobnih mehurčkov
predstavlja edinstvene užitke,
ki so najbolj bogati ohlajeni pri
temperaturi 7 °C.
Vsebuje nad 9,5 vol.% alkohola
in nad 3,0 bara tlaka.

MEDENI LIKER
V LESENI EMBALAŽI
Pristni okus cvetličnega
medu z dodanim propolisom,
cvetnim prahom in
matičnim mlečkom v ustih
pusti edinstven okus, ki
vzbudi željo po še.
Moč narave: 35 VOL %
Neto količina: 1 ali 2 dcl

SLOVENSKI MED V LESENI EMBALAŽI
Mešanica najbolj kvalitetnega slovenskega medu
iz Kočevja, obogatena s slastnimi jedrci lešnikov
in orehov.
V navdih za edinstveno, ročno narejeno embalažo
so nam bili kočevski gozdovi, ki s svojimi
naravnimi bogastvi nudijo edinstvene možnosti
za obdarovanje.
Neto količina: 250 g

Livija Dolanc in Sandi Češko
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ENERGETSKI SLOVENSKI MED
Žlička na dan, prežene zdravnika stran!
Najkvalitetnejši slovenski med, obogaten z
matičnim mlečkom in cvetnim prahom. Za
zdravje, razvajanje ali kot edinstven poklon.
Polnjen v ekskluzivno keramično embalažo,
ki je delo oblikovalca Oskarja Kogoja.
Dimenzije:
Φ = 5,5 cm, višina = 8 cm
Φ = 6,5 cm, višina = 13 cm
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IZBRANI OKUSI NARAVE

BIO BONBONI V EKSKLUZIVNI EMBALAŽI

Medena poslastica v obliki ekoloških bonbonov
v ekskluzivni embalaži Oskarja Kogoja, ki
simbolizira energetsko popolnost. Ta se kaže tudi
v raznovrstnosti in pestrosti edinstvenih okusov.

Mešanica izbranih okusov najbolj priljubljenih ekoloških
bonbonov, ustvarjenih za prefinjene okuse. Sladka pozornost
iz najboljših ekoloških sestavin v ekskluzivni embalaži.
Neto količina: 100–200 g
Dimenzija: Φ = 10 cm ali 12 cm

Neto količina: 200 g
Dimenzije:
Φ = 10 cm, višina = 22 cm
Φ = 8 cm, višina = 16 cm

Primerni za alergike:
brez glutena, želatine
in laktoze.

Primerni za alergike:
brez glutena, želatine
in laktoze.

BOROVI VRŠIČKI
Vdihnite. Izdihnite. Začutite pomirjujočo moč
okusa smrekovih vršičkov, ki se počasi topijo v
ustih. Za trenutek zadržite dih in umirite svoje
misli. Nasmejte se, življenje je lepo.
Neto količina: 200 g
Primerni za alergike:
brez glutena, želatine
in laktoze.

BIO BONBONI V EKSKLUZIVNI KVADRATNI EMBALAŽI
Mešanica izbranih okusov najbolj priljubljenih ekoloških bonbonov,
ustvarjenih za prefinjene okuse. Sladka pozornost iz najboljših ekoloških
sestavin v ekskluzivni embalaži.
Neto količina: 150 g
Dimenzija: 10 x 10 cm

Primerni za alergike:
brez glutena, želatine
in laktoze.

MOŽNOST IZBIRE:
MALINE IN ROBIDE
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ŽELE ROLADE

SLASTNI SADNI ŽELE

SVILENI BONBON KOT NEKOČ

ZELIŠČNI BONBONI

ŽELE KOCKE
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BONBONI KOT IZ ŠKATLICE
Košarica sadja, skrita v slastne bonbone.
Eksplozija sadnih okusov za sladokusce, ki
brez sladkarij ne morejo, a jim je hkrati mar
za zdravje. Dodajte še lično embalažo ter
vaše sporočilo – in ideja za darilo je tu!
Neto količina: 150–250 g
Dimenzije:
bonboniera mala = 8 x 11 cm (100 g)
bonboniera velika = 12 x 14,5 cm (200 g)

Primerni za alergike:
brez glutena, želatine
in laktoze.

PERGERJEVI BONBONI

PERGERJEVI BIO BONBONI

Slastni naravni bonboni narejeni po edinstvenih družinskih
postopkih iz leta 1757. Vsi bonboni so primerni za alergike,
saj so brez glutena, želatine in umetnih barvil.

Pregrešno dobra kombinacija osvežilnega sadja, slastnega
ekološkega medu in drugih darov narave, ki zadovoljijo
najbolj zahtevne okuse.

Okusi: Medeni (trdi in polnjeni), Zeliščni z borovimi vršički
(trdi in mehki), Maline in robide.

Izberite okus (jagoda, limona, gozdni sadeži, ananas) in
obliko (kocke, rolade ) po vaših željah.

Neto količina: 70 g

Neto količina: 70 g

Primerni za alergike:
brez glutena, želatine
in laktoze.
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Primerni za alergike:
brez glutena, želatine
in laktoze.
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PRAŽENI MANDLJI Z MEDOM IN CIMETOM
Ko zadiši po slastnih praženih mandljih se je težko
upreti. Skušnjava pa postane še večja, ko sladkor
nadomesti domači med, ki v kombinaciji s cimetom
predstavlja zmagovito kombinacijo. Uživajte.
Neto količina: 100 g
Primerni za alergike:
brez glutena, želatine
in laktoze.

DOMAČI MANDOLAT – TURŠKI MED
Prepustite se skušnjavi originalnega mandolata, ki
je prav takšen kot nekoč, ročno narejen z ljubeznijo
in povrh vsega še brez glutena.
Na voljo mehki in trdi z dodanimi mandlji, arašidi
ali čokolado.
Neto količina: 100 g
Primerni za alergike:
brez glutena, želatine
in laktoze.
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LIZIKA FAJFA

LIZIKA POLŽ, SRCE

Tradicionalne zakrivljene palčke so naša posebnost.
Prav vsaka je izdelana izpod rok Pergerjevih mojstrov.
Priljubljene fajfice bodo zagotovo pika na i vašim
posebnim dogodkom.

Pergerjeve lizike so primerne za popestritev rojstnodnevnih zabav,
pri fotografiranjih, za presenečenja malih in velikih otrok, ob jubilejih,
praznovanjih... Na lizike lahko dodamo tudi napis po vaših željah.
Neto količina:
srce: 60 g
polž: 55 g

Neto količina:
mala: 40 g
velika: 120 g

Okusi: jabolko, limona, jagoda,
pomaranča, mešano sadje

Okusi: jagoda, borovnica, mešano sadje, limona,
jabolko in pomaranča.

Primerni za alergike:
brez glutena, želatine
in laktoze.

Primerni za alergike:
brez glutena, želatine
in laktoze.

LIZIKA POLŽ MINI
Ročno narejene lizike, pristnih sadnih okusov
so kot nalašč za posebne dogodke. Navdušijo
tako z izgledom, kot tudi z okusom.
Neto količina: 30 g
Okus: mešano sadje

Primerni za alergike:
brez glutena, želatine
in laktoze.
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VONJ
harmonije

SPOZNAJTE
SKRIVNOSTI
IZDELAVE

Ročno izdelane energetske sveče.
Posebna oblika, ki v sebi nosi vibracijo.
Vibracija, ki razvija čisto ljubezen in
mir ter blagodejno vpliva na počutje.
Napolnite prostor z vonjem harmonije
in pozitivno energijo.
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.

Oblikovanje: Oskar Kogoj
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Družinsko podjetje
Perger 1757 je lep primer
podjetja, kjer se mladost
in zagnanost, prepletata z
izkušenostjo in tradicijo.
Naše dolgoletno zgledno in
uspešno poslovno sodelovanje
smo ob odprtju NLB Centra
inovativnega podjetništva
nadgradili v partnerski odnos.
Nam vsem je edino, da
obstajamo predvsem zaradi
naših strank. Z zadovoljevanjem
njihovih potreb in želja tako
uresničujemo tudi nam lastno
poslanstvo. V ponos nam je, da
skupaj povezujemo pozitivne
vrednote tradicije in zdravo
podjetniško, inovativno
delovanje.«
Gregor Sakovič, NLB
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ENERGETSKO SRCE
Simbolizira resnico, dobroto, lepoto, ljubezen in
iskanje slehernega človeka.
Spiralna energija, ki kroži v obliki spiralnega grafa,
simbolizira kundalini energijo, ki je potrebna za
samorealizacijo. Naj pritegne pozornost strank:
kot del vrhunske notranje opreme ali pa kot
luksuzni okrasni element, ki pritegne pozornost.
Oblikovanje: Oskar Kogoj
Dimenzije:
malo Φ = 6 cm
veliko Φ = 10 cm

ENERGETSKA SVEČA
NESKONČNOST
Potopite se v sproščujoč vonj narave,
ki se dotakne vseh čutov. Občutite
harmonijo telesa in duha ter ustvarite
nepozabno izkušnjo.
Oblikovanje: Oskar Kogoj
Dimenzije:
mini Φ = 2,2 cm, višina = 8 cm
srednja Φ = 3,5 cm, višina = 15 cm
velika Φ = 5 cm, višina = 36 cm
večje = po naročilu

ENERGETSKA SVEČA ZLATO SRCE - PLAVAJOČA

Barvni različici: zlata, srebrna

V svojem delu moramo uživati. V njem moramo prepoznati
iskrico, ki prižge strast v nas in nas vodi, da svoje delo
opravljamo z ljubeznijo in veseljem.
Z obliko dveh lingamov, ki drug proti drugemu tvorita obliko
srca, sveča vibrira v prostor in s pozitivnimi vibracijami
oddaja eterična olja, ki so v naravnem čebeljem vosku.
Oblikovanje: Oskar Kogoj
Dimenzije:
mala Φ = 8,5 cm
srednja Φ = 11,5 cm
velika Φ = 22 cm, teža: 1500 g
večje = po naročilu
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ENERGETSKA SVEČA
ZA MIR TRIGLAV
Energetska sveča za mir Triglav,
je sodobno oblikovana v obliki
treh krogel, ki predstavljajo ponos
Slovenije – Triglav.
Je cenjeno protokolarno darilo, ki so
ga v dar prejeli številni predsedniki
držav in ugledne osebnosti, med
njimi Luciano Pavarotti, njegova
svetost Dalaj Lama ter papež
Beneditk XVI. V bivalni prostor
oddaja eterična olja edinstvenega
medenega parfuma in s tem
čisti bivalni prostor ter ga polni s
pozitivno energijo.
Oblikovanje: Oskar Kogoj
Dimenzije:
mini Φ = 3 cm, višina = 8 cm
mala Φ = 4 cm, višina = 10 cm
srednja Φ = 5 cm, višina = 13,5 cm
velika Φ = 6,3 cm, višina = 18 cm
večja Φ = 8 cm, višina = 22 cm
največje = po naročilu
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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 so izdelane
iz naravnega čebeljega voska.
Cvetni prah, ki ga čebele
vrste Apis melifica carnica
nabirajo na prostoru od Alp
do Jadrana, je izjemno bogat
z zdravilnimi eteričnimi olji.
Edinstven medeni parfum, po
katerem so energetske sveče
v svetu tako prepoznavne in
zaželene, je izdelan po skrivnem postopku, ki velja za eno
najbolje varovanih družinskih
skrivnosti.
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DOTIK
ljubezni
Ustvarjajte nepozabne zgodbe. Izrazite
naklonjenost, zahvalo, nagradite posebne dosežke,
obdarite za praznike ali obeležite posebne
priložnosti in obletnice v življenju podjetja, vaših
zaposlenih ali poslovnih partnerjev.
Vtisnite se v njihova življenja in spomine.
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PREMIUM SET
Najboljše iz zakladnice Pergerjevih: unikatno darilo, ki izraža
spoštovanje in pripravljenost, da vedno naredite korak več kot se od
vas pričakuje.

DARILNI SET TREH LECTOVIH SRC
Kaj lepšega in bolj avtentičnega podariti iz naše
prelepe Slovenije? Lectova srca govorijo o tradiciji
in sporočajo, da ste zanesljiv partner. Ker so ročno
izdelana in nosijo vaše sporočilo, govorijo o vašem
individualnem pristopu in posluhu za stranke.
Bodite edinstveni.

Energetska sveča Neskončnost (višina = cca. 9 cm, Φ = cca. 2,3 cm),
v kombinaciji s slastnim medenjakom z zlatimi lističi, in energetsko
srce, ki z valovnicami simbolizira Kundalini energijo, prejemniku
sporoča prav to.
Dimenzije seta: cca. 16 × 16 cm

Dimenzije seta: 19 x 10 x 4,5 cm

ENERGETSKI DARILNI SET
Za vse, ki želite širiti moč pozitivne energije, ki
jo oddajate vi in vaši zaposleni. Izbrani medeni
liker z zdravilno sivko in matičnim mlečkom v
kombinaciji z energetsko svečo za mir – Triglav
(Φ = 3 cm, višina = 8 cm).

NESKONČNOST MEDENIH UŽITKOV
Da bodo medeni užitki trajali in trajali. Izbrani medeni
liker s propolisom in zdravilno sivko v ekskluzivni
embalaži oblikovalca Oskarja Kogoja in energetska sveča
Neskončnost, ki z edinstvenim medenim parfumom
oddaja val pozitivnih vibracij, čisti prostor in izčrpanim
vrača energijo (višina = cca. 9 cm, Φ = cca. 2,3 cm).

Oblikovanje: Oskar Kogoj
Moč narave: 35 VOL %
Količina: cca. 1 dcl
Dimenzije seta: 16 x 11 x 7 cm

Dimenzije seta: cca. 16 × 16 cm
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OSKAR KOGOJ
je svetovno priznan
industrijski oblikovalec, akademik in
umetnik, ki s svojim dotikom in karizmo ustvarja
dih jemajoče umetnine.
Sodelovanje med nami se je
začelo več kot desetletje nazaj,
ko je Hrabroslav Perger z ženo
Leonoro obiskal njegovo galerijo.
Med občudovanjem Kogojevih
stvaritev mu je Hrabroslav kot
izkušen mojster medičarstva,
lectarstva in svečarstva
hudomušno namignil, da bi lahko
imel lepše, kvalitetnejše sveče.
In tako se je začelo: Oskar Kogoj
je oblikoval, mi pa smo izdelali
energetsko svečo Neskončnost.
V dvajsetih letih smo skupaj
ustvarili že več kot 50 izdelkov za
najzahtevnejše okuse.
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ZLATI IZBOR
Ker pri obdarovanju mislite tudi na družinske člane
obdarovanca. Slastni ekološki medeni bonboni za otroke,
energetska sveča, ki prostor napolni s pozitivno energijo,
in lectarski konjiček v trajen spomin.
Dimenzije seta: cca. 16 × 16 cm

EKSKLUZIVNA MOČ NARAVE

POZDRAV IZ SLOVENIJE

Izbrani darilni set originalnega Pergerjevega medenega
likerja, obogatenega z zdravilno sivko, matičnim mlečkom
in propolisom v ekskluzivni keramični steklenički, s
frakljem, ki sta delo oblikovalca Oskarja Kogoja.

Lectovo srce in panjska končnica. Dva avtohtona
slovenska izdelka, ki ju povezuje med in
predstavljata pravo etnografsko zakladnico
Slovenije.

Moč narave: 35 VOL %
Količina: cca. 1 dcl

Dimenzije seta: 17,5 x 17,5 cm

Dimenzije darilnega seta: 16 x 11 x 7 cm
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MEDENA NAKLONJENOST
V poslovnem svetu je dobro sodelovanje ključnega pomena.
Z izbiro primernega poslovnega darila, obdarovancu
izkažemo našo naklonjenost. Kako torej boljše izkazati svojo
naklonjenost, kot v personaliziranem darilnem setu, ki vsebuje
lectovo srce z napisom po vaših željah, originalni medeni liker
s propolisom in nagrajeni medenjak obogaten z matičnim
mlečkom, cvetnim prahom in posebno medeno glazuro?
Dimenzije seta: 17,5 x 17,5 cm
Možnost izdelave lectovega srca po željah.

DARILNI SET SLOVENIJA
S pozornostjo, ki jo partnerjem izkažemo, na
nek način povemo, kdo smo in kaj cenimo.
Vaše darilo pripoveduje vašo zgodbo. Z izborom
unikatnih daril svojim partnerjem sporočate,
da jih spoštujete in da ste zanje pripravljeni
narediti korak več ter iti proč od standardnih
okvirov, ki se jih poslužuje večina.
Dimenzije seta: cca. 30 x 10 x 4,5 cm

MEDENI DARILNI SET
Darilo je opredmetena vez med tistim, ki darilo daje
in tistim, ki ga sprejema. Za partnerje ali stranke, ki
si zaslužijo posebno pozornost, bo to zmagovalna
kombinacija: med srkanjem originalnega medenega
likerja z aromatično sivko in zdravilnim propolisom
bo prefinjen okus medenjaka še bolj navdušil
brbončice. Dodajte lectovo srce z vašim sporočilom
in ustvarite nepozaben spomin.
Dimenzije seta: 17,5 x 17,5 cm
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ETNO MEDENI SET
Verjamemo, da vaši poslovni partnerji
občudujejo lepote Slovenije, z medenim darilnim
setom pa jih bodo zaznali z vsemi čuti. Prestižni
izbor vključuje avtohtono slovensko narodno
nošo, izvrstne ekološke medenjake in energetsko
svečo Triglav. Ker želite v tujino vedno odnesti
najboljše iz svoje dežele.
Dimenzije seta: 31 x 24 x 10 cm

53

TRI SRCA
Tri srca, ki se med seboj prepletajo,
simbolizirajo povezanost,
partnerstvo in timsko delo. Za vse,
ki s svojimi poslovnimi partnerji
gradite dolgoročne in trdne odnose.
Dimenzije: 24 x 10 cm

LECTOVO SRCE V OKVIRJU
Lectovo srce predstavlja tradicijo in sporoča,
da ste zanesljiv partner, ki spoštuje kulturno
dediščino. Ročno izdelano govori o vašem
individualnem pristopu in posluhu za
stranke, edinstveni procesi izdelave pa o
kvaliteti vaših izdelkov oz. storitev.
Dimenzije: 17,5 x 12,5 cm

LECTOVO SRCE
V EKSKLUZIVNI EMBALAŽI

SLOVENSKA NARODNA NOŠA
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Drobne pozornosti dobra podjetja
naredijo najboljša. Naj rokodelska
umetnost prepletena z vašo zgodbo
jasno sporoči vašim strankam, da
vam je mar in da so cenjene.

Ker ste ponosni na to, od kod prihajate, odnose
v tujini gradite tudi z avtohtonimi slovenskimi
pozornostmi, s katerimi očarate svoje partnerje.

Po želji lahko dodamo vaš logotip ali
sporočilo.

Dimenzije: 26 x 20 cm in 13 x 7,5 cm

Dimenzije: Φ = 8,5 cm; višina = 7,5 cm

Družinsko podjetje
Perger 1757 že vrsto
let sodeluje s Protokolom
Republike Slovenije. 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
nekdanja šefinja Protokola
Republike Slovenije

55

DARILO OB ROJSTVU OTROKA
Presenetite svoje zaposlene z ekskluzivnim
darilom, ki je narejen posebej za njihov
novorojeni zaklad. S setom, na katerega
dodamo tudi ime novorojenčka, boste
pokazali, da vam je mar in, da ste pri izbiri
daril pripravljeni iti korak dlje od večine.
Dimenzija okvirja: 25 x 25 cm
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ZAUPAJO
am

n

Poslovno darilo je opredmetena vez
med tistim, ki darilo daje, in tistim, ki
darilo prejema.
Govori zgodbo vašega podjetja in
izraža vaš odnos do osebe, ki ji darilo
poklanjate: spoštovanje, hvaležnost,
zaupanje ali pozornost.

Evropska 28-terica za mir, ljubezen in prijateljstvo je bila narejena leta 2008, ko je Slovenija predsedovala Evropski uniji.
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Delčki našega
medenega raja so
se dotaknili src
pomembnih osebnosti
v gospodarstvu, kulturi,
športu, duhovnem in
političnem življenju z
vsega sveta:
Nelson Mandela
Luciano Pavarotti
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EKSKLUZIVNI GRUBARJEVI
MEDENJAKI
ODVETNIŠKA PISARNA GRUBAR

EKSKLUZIVNI MEDENJAK
ANGELSKO KRILO
ESTETIKA NOBILIS, DR. ONIŠAK

Med v žlahtni obliki je v preteklosti vse
Grubarje postavil v vrsto pred “štant”,
kadar se je ob najrazličnejših praznikih
pojavil v Mariboru. Polna vrečka najboljših
medenjakov je bila še vrsto dni skupno
zadovoljstvo mladih in starih družine Grubar.

V estetiki Nobilis so predani lepoti. Ideja je
bila poslovnim partnerjem podariti edinstven
izdelek, ki bo ponazarjal vrhunsko kvaliteto,
edinstvenost in lepoto. Skupaj smo se oprli na
celostno grafično podobo podjetja, ki nam je
kar sama ponudila edinstveno rešitev.

Naključje je hotelo, da smo se spoznali,
Grubarji in Pergerji. Videli smo, kdo, kje in
kako ustvarja naše medenjake in kdo jih z
veseljem hrusta. Združila se je Slovenija,
združilo nas je tisto “ta pravo” in dobili smo
Grubarjeve medenjake.

Za potrebe poslovnega obdarovanja dr. Onišaka
in njegovih sodelavcev smo razvili medenjak v
obliki angelskega krila, ki je narejen iz najbolj
kvalitetnih ekoloških sestavin in izključno iz
prekmurskega medu. Prevlečen je s 24-karat
nimi zlatimi lističi.

Gari Kasparov
Papež Janez Pavel II.
Papež Benedikt XVI.
Njegova svetosta Dalajlama
Njegova svetost B.S.S. Sai Baba
Vladimir Putin
Joachim Gauck
dr. Janez Drnovšek
Donald Trump z ženo Melanijo

in številnih drugih…
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MEDENI DESERT
CETIS D. D.
Skupina Cetis, kot eden najboljših partnerjev
podjetjem in državam na področju identi
fikacije in poslovnega komuniciranja, tudi
pri poslovnem obdarovanju poudarja pomen
posebnega sporočila oz. zgodbe.
Z medenim desertom so svojim poslovnim
partnerjem na prefinjen način sporočili, da so
tu, kadarkoli jih potrebujejo oz. pri vseh najpo
membnejših življenjskih dogodkih.
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BIO BONBONI
V PERSONALIZIRANI EMBALAŽI
SPAGO D. O. O.
V Spagu podjetjem pomagajo pridobivati in
ohranjati stranke. Verjamejo, da je moč vezi
med ljudmi osnova za dobre rezultate. In ker so
njihove aktivnosti natančno ciljane, partnerji pa
jih ocenjujejo po rezultatih, tudi njihov logotip
ponazarja cilj oz. tarčo.
Zanje smo ustvarili naravne bonbone iz najboljših
ekoloških sestavin, brez želatine, glutena in laktoze.
Šli smo celo tako daleč, da smo bonbone izdelali
v obliki logotipa, jih z naravnimi barvili obarvali
v barve podjetja ter zapakirali v lično embalažo z
odtisnjenim logotipom.
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Ponosni smo,
da nam zaupajo:
Arcont
Arriva
Cetis
Estetika Nobilis, dr. Onišak
Grammer Automotive Slovenija
LanCom
KO-SI
Metal Ravne
Mini Teater
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
NLB
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije

PREMIUM MEDENJAKI KO-SI
KO-SI D. D.
Skrb za zdravo in dobro počutje uporabnika je prisotna v vseh vidikih poslovanja
podjetja KO-SI, kar izraža tudi slogan: “Samo najboljše, kar ponuja narava.”
Z nenehnim razvojem tehnoloških procesov in uvajanjem najboljših naravnih
materialov, kot so denimo tudi kokosova vlakna, želijo ustreči najzahtevnejšim
uporabnikom.
Skupaj smo razvili vrhunske medenjake, ki so narejeni po edinstvenih postopkih
in vključujejo pristno zgodbo podjetja. Poleg tradicionalnih slovenskih zelišč,
matičnega mlečka in cvetnega prahu, so medenjaki obogateni s kokosom, ki je
eden temeljnih surovin KO-SI proizvodov.
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Odvetniška pisarna Žiger
OUTFIT 7
Protokol Republike Slovenije
SPAGO
TDR Legure
Telekom Slovenije
Veleposlaništvo Republike Slovenije
Berlin
Zavarovalnica Triglav
… in še mnogi drugi
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OBIŠČITE raj
medeni

OBIŠČITE
MEDENI RAJ

Pravijo, da je dom tam, kjer prijatelji
postanejo tvoja družina in družina
tvoji prijatelji.
Obiščite nas s sodelavci ali poslovnimi
partnerji. Spoznajte skrivnosti uspeha
družinskega podjetja, ki ima svoje
začetke v daljnem letu 1757.
Uživajte v poslušanju zgodb, medtem
ko razvajate brbončice z medenimi
poslasticami.

100.000+
Edinstvena
»živa knjiga« predstavitev v živo
68

Medeni prigrizki
in preizkušanje
pijač

Voden obisk
po muzeju in
galeriji

Sprehod skozi
»Dvorano
slavnih«

Avtentično
nakupovalno
doživetje

Več kot
100.000
obiskovalcev

Team
building

Edinstven
izlet
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DRUGAČNI SMO
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HRABRO

BOŠTJAN

LUCIAN

LEONORA

INES

ZALA

Gonilna sila, vizionar
in perfekcionist z
izredno energijo, ki
jo izžareva njegova
strastna ljubezen do
dela. V razmišljanju
je vedno korak
pred drugimi,
njegove ideje pa so
edinstvene in kot
po pravilu postanejo
prodajni hit.

Zlata roka Pergerjev,
ki ustvarja čudovite,
dih jemajoče
mojstrovine. Kot
vodja delovnih
procesov in
perfekcionist je do
sebe in drugih zelo
zahteven, zato ne
čudi dejstvo, da sodi v
svetovni vrh mojstrov
medičarstva,
lectarstva in
svečarstva.

Najmlajši predstavnik
devete generacije
Pergerjev je rojen
vodja. Je neustrašen
pri zastavljanju
ambicioznih ciljev
in nepopustljiv
pri njihovem
uresničevanju.
Obenem pa izžareva
srčnost in ljubezen
do dela, ki celotno
ekipo opominja, da
je s skupnimi močmi
ovira le nebo.

Bila je srce in duša
družine, ki je svoje
bogato znanje
nesebično prenašala
na mlajšo generacijo.
Z izjemnim
občutkom za estetiko
in s človeško toplino,
ki jo je vnašala
v svoje delo in
kolektiv, je izdelkom
dala edinstven
pečat. Njeno delo
in inovativne ideje
živijo naprej.

O skromnosti, ki jo
izraža kot oseba,
ni niti sledu, ko
ustvarja naravne,
a z okusi izjemno
bogate Pergerjeve
mojstrovine, ki
presenetijo in očarajo
tudi najzahtevnejše
okuse. Z marljivostjo
in predanostjo
predstavlja
pomemben člen
Pergerjeve verige.

Večna optimistka, ki
v ospredje postavlja
človeške vrednote
in edinstvene
zgodbe. Z neverjetno
sposobnostjo
poslušanja in
kreativno žilico
skrbi za to, da vašo
edinstveno zgodbo
predstavimo na
najboljši možen način
in jo ponesemo v
svet.
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POVEJTE VAŠO ZGODBO
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Izberite svojo pot:

Darilna embalaža:

Kontakt:

Izdelki in oblike po naročilu
Limited edition izvedbe
Personalizirana sporočila
Izdelki iz ponudbe

Prestižna
Z dotiskom logotipa podjetja
Po naročilu
Enostavna

Lucian Perger
narocila@perger1757.si
info@perger1757.si
T: 02 88 41 496
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PERGER 1757 d.o.o.

T: +386 2 88 41 496

Glavni trg 34

E: info@perger1757.si

2380 Slovenj Gradec
Slovenija, Evropa

@perger1757
www.perger1757.si

#perger1757
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