
• Vzdělávací akce ve třídách

• Finanční podpora při vybavení pozemku

• „Adoptivní“ programy sazeniček

• Ochutnávky ovoce a zeleniny zábavnou formou

Kontakt
Provozovatel projektu Happysnack:
COME vending s.r.o., Žižkova 2904/8, 747 07 Opava - Předměstí
      info@happysnack.cz |     www.happysnack.cz
      www.facebook.com/happysnack.cz     @happysnack.cz
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• Ochutnáv

DOPROVODNÁ OPATRENÍ - VÝUKA I ZÁBAVA V JEDNOM

Nase svacinky 

nejsou jen 

ovoce a zelenina
Dodáváme také

st'ávy, pyré
a dalsí výrobky
v BIO kvalite

Zábavnou
formou

ucíme deti
jíst zdrave

Umoznujeme
detem

vypestovat si
vlastní ovoce

a zeleninuVecer nabalíme a ráno rozvezeme!
Čerstvé ovoce a zeleninu vozíme v chladicích vozech

VYDRŽÍ TAK DELŠÍ DOBU ČERSTVÁ!

Každá škola si vybírá jednoho dodavatele
školního projektu. Stačí podepsat Smlouvu
o spolupráci, vyplnit Roční hlášení a od září
nového školního roku můžeme začít
s dodávkami.

Domluvte si schůzku s obchodními
zástupci ještě dnes!

Jak se k nám
prihlásit?

Verze 12/2018 Happysnack® 

Rádi se s vámi domluvíme
na zpusobu balení a distribuce!

Obchodní zástupci:
Morava, Čechy – Jiří Daněk | tel.: 605 863 572 | email: jiridanek@come.cz
Ing. Pavla Molčíková | tel.: 777 860  074 | email: molcikova@happysnack.cz
Čechy – Ing. Jan Molčík | tel.: 776 215 621 | email: molcik@come.cz 
Morava – Renata Prekopová | tel.: 724 125 763 | email: prekopova@come.cz



Dodávka sazenic rajčátek, jahůdek
nebo salátků do škol. Sazenice jsou určeny

k pěstování ve třídě zábavnou formou! 
Děti se stávají rodiči své rostlinky, kterou si 

mohou pojmenovat dle vlastní fantazie. 
Pečování o rostlinku prohlubuje pozitivní 

vztah k přírodě.
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Lisované 100 
ovocné st’ávy

Banány, blumy, broskve, červené 

pomeranče, hroznové víno, hrušky, 

cherry rajčátka, jablka, litchi,

mandarinky, mrkve, melouny, 

nektarinky, zelený hrášek a spoustu 

jiného sezónního ovoce či zeleniny.

Cerstvé ovoce
a zelenina

Krájené ovocné
ci zeleninové

salátky

Baleno
v bedýnkách

nebo "na volno"

oblíbené
Krájené saláty z různých druhů ovoce nebo zeleniny jsou

dodávány v praktických plastových vaničkách s vidličkou.

Jablečné šťávy s rakytníkem,
červeným rybízem apod.
Šťávy nejsou z koncentrátu!

Jablečné pyré v pohodlné kapsičce s bezpečnostním uzávěrem.

V mnoha různých příchutích: jablečné pyré 100% nebo s podílem

rakytníku či černého rybízu v BIO kvalitě.

100     ovocné pyré

Produkty
Fresh party

také ve kvalite
bio!

Spousta dalsích predmetu a pomuce
k d

o 
sk

ol
y!

Jablečné šťávy s rakytníkem,
červeným rybízem apod.
Šťávy nejsou z koncentrátu!
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NAVÍC oblíbená

doprovodná opatrení
Adoptuj si!
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