
Vánoční balíček  

Dobrý den! 

Na následujících stránkách jsme pro Vás a kolegy shrnuli  

několik vánočních tipů, které určitě zaujmou vaše čtenáře.  

Pro zjednodušení jsme je seřadili podle zájmových skupin.  

Vězte, že následující výčet produktů obsahuje zlomek naší nabídky  

a v případě zájmu o další tipy či podrobnosti, nás prosím kontaktujte.  

Rádi se s Vámi setkáme i osobně. 
 

Za celou agenturu maXmedia Vám přeji klidné dny, 
 

Monika Harčaríková 
Tel: 222 764 860  

GSM: 775 556 508 
E-mail: monika@maxmediapr.cz 

www.maxmediapr.cz 
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se kterými se v dokumentu setkáte 

http://maxmediapr.cz/


Co na sebe │ Pro něj  

Sportovní pánská Soft Shellová bunda Palmer poskytne pohodlí 

ve větrných podmínkách i dešti díky nepromokavé membráně 

VENTURI (vodní sloupec 10.000mm). Na pravé paži má navíc 

umístěný záchranný lavinový systém 

Recco®, součástí je odnímatelná 

kapuce s nastavitelnou šířkou 

a vysoký límec s ochranou brady.  

Cena: 7 790 Kč 

Bunda Schöffel Palmer 

Boxerky 69Slam The X-mas 

820 Kč 

Bunda Oxbow REVOLT2  

8 990 Kč 

Kalhoty Oxbow Pants REINER  

5 040 Kč  

2 840 Kč 

Bunda Maloja Brancla   

1 940 Kč 

Lyžařské brýle Swans NEO-PDH   

Helma SH+ Morpheus Painted  

2 340 Kč 

Chránič Zandona Soft Backs X7  

3 090 Kč 



Co na sebe │ Pro ní  

Bunda Canada Goose Monte Bello Parka  

Canada Goose je to správné 

stylové, funkční a především 

kvalitní oblečení do města, přírody 

i na polární expedice. Oděvy jsou 

složeny z několika vrstev, které vás  

chrání i v těch nejextrémnějších  

podmínkách.  

Cena: 15 590 Kč 

Retro batoh  

Maloja Tramp 

790 Kč 

Bunda Schöffel Nova 

12 990 Kč 

Kalhoty Schöffel Nova 

6 490 Kč  

 

 

Ku
lic

h 
 

M
al

oj
a 

St
au

fe
n 

Sn
ow

 
94

0 
Kč

 

Lyžařské hole  

LEKI RX Lite S   

2 140 Kč 

Rukavice  

LEKI C
olorado 

M
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3 390 Kč 

Lyžařské brýle  

SH+ Trinity CX Comics  

2 140 Kč 

Termo triko Lischana  

2 240 Kč 

69Slam Panda tanga 580 Kč 

69Slam Panda top 820 Kč 



Pro děti  

Cena: 2 000 Kč 

Dětský traktor VIKING T5 a T6 

  

Dětský traktor pro malé zahradníky  

a obdivovatele velkých strojů, který vychází 

z designu osvědčených strojů série T5 a T6. 

Traktůrek má rozměry 168 x 50 x 62 cm, a proto 

je vhodný i pro odrostlejší děti. Součástí je vozík, 

na který může pomocník naložit zahradní odpad, 

sklizeň, či jiné poklady. Pohon traktoru zajišťuje 

šlapání mladého řidiče, a tudíž splňuje i ty 

nejpřísnější ekologické normy EU.  

Vhodné pro děti od tří let.  

Tyčinka Snickers 

16 Kč 

Bunda Canada Goose Maize 

7790 Kč 

Boxerky 69Slam Madcow 

344 Kč 

Mikina 

Oxbow C2Jemmy-Dar 

2 140 Kč 

Lyžařská helma 

SH+ EX-1 EVO Zig pro Zag  

1 090 Kč 

Chránič  

ZANDONA Soft Backs Kid X7  

2 340 Kč 



High technology  

Outdoorová kamera Contour+ 

  

Kamera Contour+ má největší 

čočkou ze sportovních kamer 

o velikosti 2,8“. Zachycuje video 

v rozlišení 1080p a díky otočnému 

objektivu zaznamenává 

vysoce kvalitní obraz 

s minimálním zkreslením a 

nabízí funkci rybího oka se 

záběrem 170°.  
Cena: 11 879 Kč 

Aku pila  pro vnitřní i venkovní použití 

STIHL MSA 160 C-BQ  

7 890 Kč 

Tablet Archos 101 G9 

11 879 Kč 

Čtečka PocketBook Pro 602 

4 699 Kč 

Plusem je nahrávání a streaming ve Full HD kvalitě. Díky technologii Bluetooth má uživatel 

možnost na displeji mobilního telefonu zkontrolovat úhel záběru kamery. Navíc lze využít 

funkce jako GPS, která sleduje rychlost, polohu a nadmořskou výšku, propojení přes HDMI 

port, umožňující rychlý streaming HD videa nebo připojení externího mikrofonu.  

Reproduktor s dokem pro iPod/iPhone Verszo Chopin 
3 789 Kč 

Tablet 

Boogie Board 10,5´´ 

1 490 Kč 



Zážitky 

Snowkiting – zkroťte draka na sněhu 

 

Pro příznivce adrenalinu a zážitků tu máme kurzy snowkitingu, což je jízda na sněhu na prkně či 

lyžích s pomocí draka. Poznáte, že tento sport nejenom nádherně 

vypadá, ale je i neskutečně zábavný a návykový.  

A ještě důležitá informace – zvládne to opravdu každý.  

www.kitesport.cz  

Nebo raději vodní živly? 

www.kitesport.cz  

Cena od 1 640 Kč 



Pro domácí mazlíčky  

Speciální pochoutky pro zvířecí bříška v klasickém, 

24 okénkovém adventním kalendáři. Na rozdíl od 

jiných svátečních laskomin neobsahuje žádné 

nežádoucí složky, například kakao. 

Pro kočky a psy stravitelné látky 

doplňuje speciální esence, díky 

které si mazlíci skutečně zamlsají.  

Těšte se na Vánoce společně! 

Cena: 79 Kč 

Adventní kalendář pro psy a kočky 

Brit Merry Christmas 

Pochoutky pro psy a kočky 

Leťs Bite! 

39/49 Kč 

Masová konzerva pro kočky 

Brit Care Cat 

25 Kč 

Masová konzerva pro psy 

Brit Boutiques Gourmandes 

25 Kč 



BTK Group se zaměřuje na distribuci HD media přehrávačů, 

NAS serverů a drobného zboží jako Ebooky, MIDy a tablety. 

Vlastní distribuční práva pro značky Hyundai M-Box, Dvico, 

Popcorn hour, Dune, eGReat, QNAP, Thecus, Synology, 

Xtreamer a další. 

SPORT KONCEPT, spol.s r.o. jde cestou výhradního zastoupení 

a distribuce sportovního zboží předních světových značek, 

jmenujme např. LEKI, SCHÖFFEL, SH+, SWANS, CANADA 

GOOSE, MALOJA, OXBOW, ZANDONA, ROHNER. 

Seznam firem  

Funky spodní prádlo za přijatelné ceny pro všechny, kteří mají 

rádi jízdu: surfery, skejťáky, snowboarďáky a motocrossaře 

a další typy bez pudu sebezáchovy, kteří se nebojí vyjádřit 

svou individualitu.  

Český výrobce zabývající se vývojem, výrobou a distribucí 

krmiv od roku 1994. Zastupuje značky Brit a Astor ve 45-ti 

státech Evropy. Vývoj a výroba krmiv Brit probíhá na základě 

dlouholeté zkušenosti a znalosti zdravé výživy psů 

a s maximálním ohledem na jejich zdraví a prospěch.  

Čokoládová tyčinka plná oříšků pro ty největší šílence. 

Snickers je navíc i matkou Nutcase filozofie, která sdružuje 

nejen  špičkové české sportovce, ale i mladé, co chtějí víc. 

Andreas Stihl založil s několika spolupracovníky nevelkou 

strojírenskou firmu. Dnes společnost STIHL zaměstnává více 

než 7 800 pracovníků na celém světě a stal se největším 

výrobcem motorových pil. Zároveň proslul výrobou zahradní 

techniky. Důraz na inovace, uplatňování progresivních 

technologií i poznatků vlastního výzkumu – to jsou základy, 

na kterých stojí kvalita a spolehlivost produktů STIHL.  

Dokonalé propojení kvalitního zvuku se zdrojem hudby, jímž 

může být váš iPod, iPhone či jakákoli další zařízení jako mobilní 

telefon či MP4 přehrávač.  

Kitesport je jedna z nejstarších a nejprestižnějších kitových 

škol, která opravdu dbá na bezpečnost a správné postupy 

výuky. Letní kurzy probíhají na německé Rujaně ve Wieku 

či na Lipně v Černé v Pošumaví. Zimní radovánky, 

tzv. snowkitting probíhají v centrech na Šumavě, Krušných 

horách, u Božího daru nebo v okolí Prahy. 

http://www.btk-group.cz/
http://www.sportkoncept.cz/
http://www.69slam.cz/
http://www.krmivo-brit.cz/
http://www.verszo.cz/
http://www.stihl.cz/
http://www.snickers.cz/age-check.html
http://www.kitesport.cz/

