
Ob obdarovanju presenetite z izdelki
iz območja, kjer živite in delate ali

pa s tem paketom predstavite
del škofjeloške identitete,

dejavnosti in
tradicije!



Ob 20 letnici obstoja blagovne znamke
smo izdelke v novi celostni podobi prvič
ponudili v darilnih paketih, uporabnih
bodisi kot zahvala vašim poslovnim
partnerjem, sodelavcem ali kot posebna
pozornost za vaše domače, prijatelje
in znance. 

Glede na dober odziv naročnikov smo
tudi letos izdelke različnih ponudnikov
zapakirali v sledeče pakete:

Sadno–zelenjavni
paket

VSEBUJE:
marmelado, zelenjavno omako,

sadno–zelenjavni sok,
suho sadje

Paket
dobre gospodinje

VSEBUJE:
kašo ali rižek, sončnično olje,

rezance in zelenjavo v soli

Raziskava, opravljena s strani Filozofske
fakultete, ki je zajemala pregled vseh
kolektivnih blagovnih znamk v Sloveniji,
nam daje priznanje, da predstavljamo
najstarejšo blagovno znamko v Sloveniji,
ki je uspela ohraniti zanimivo ponudbo,
še boljše priznanje našemu delu vse od
leta 2000 dalje pa je, da ponudniki želijo,
da se razvojne aktivnosti na znamki
nadaljujejo in da se vsako leto v skupno
promocijo in trženje vključijo novi
ponudniki in novi izdelki.

Značilnosti, ki te izdelke najbolje
opisujejo, so tradicionalni postopki
predelave, uporaba lokalnih in drugih
izbranih surovin višje kakovosti ter
dokazano visoka kakovost izdelkov.
Trenutno ponudbo znamke oblikuje
41 ponudnikov iz Škofjeloškega s
preko 490 izdelki.

Blagovna znamka BABICA IN DEDEK,
naravni izdelki iz škofjeloških hribov
povezuje ponudnike iz območja občin
Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka,
Železniki in Žiri, ki znotraj dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah, drugih pravnih
oblik v manjšem obsegu in osebnega
dopolnilnega dela izdelujejo najrazličnejše 
prehrambne izdelke, naravno kozmetiko,
izdelke iz zelišč ter izdelke domače
in umetnostne obrti.

Cena:
19,00

EUR

Zeliščno–medeni
paket

VSEBUJE:
med, dražgoški kruhek,

koprivni sirup, čaj

Cena:
24,00

EUR

Cena:
21,00

EUR

Paket
domača malica

VSEBUJE:
dimljen sir, suho klobaso,
kisle kumarice ali papriko

Cena:
21,00

EUR

GLEDE NA IZBOR
IZDELKOV LAHKO

VSEBINO PAKETOV TUDI
POLJUBNO SPREMINJATE,
IMATE PA TUDI MOŽNOST

DODATNE OZNAČITVE
Z LOGOTIPOM VAŠEGA

PODJETJA.



DODATNE INFORMACIJE
IN NAROČILA:

Razvojna agencija Sora d.o.o, Škofja Loka
kristina.miklavcic@ra-sora.si

04/50 60 225
040 769 527

Jana Habjan, Železniki
babicaindedek4@gmail.com

040 427 072
ZA VEČ

INFORMACIJ
OBIŠČITE NAŠO

SPLETNO STRAN:
babicadedek.si
ALI POSKENIRAJTE

QR KODO.


