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Mikulás Központ

A Mikulás Központ Mikulásai és szorgos kis Manói idén is várják a Mikulás  

ünnephez kapcsolódó megrendeléseiket! Készséggel vállaljuk az ünnepi  

gyermekrendezvényének teljes körű lebonyolítását:

• Mikulás csomagok készítése egyedi igények szerint  

 nagy tételben,

• Mikulás mesék, színpadi műsorok,

• Gyermek játszóház,

• Kézműves foglalkozások

• Arcfestés, lufi hajtogatás,

• Nagyméretű térjátékok: Mikulás Torna

• Mikulás Olimpia az óriás labirintusban!

Mikuláscsomagok összeállítása, kiszállítása
a profi Mikulástól – nagy tételben
Mikuláscsomagok akár egyedi igények szerinti összeállításban is.



Kérje személyre szabott árajánlatunkat!

Kellemes ünnepi készülődést kíván, tisztelettel: 

A Csapat

Koltay Eszter 70/611-0922   Kovács Tibor 70/6611-0883



630 Ft (nettó) 850 Ft (nettó) 1050 Ft (nettó) 1250 Ft (nettó) 1500 Ft (nettó) 2050 Ft (nettó)

2 db szaloncukor 2 db szaloncukor 2 db szaloncukor 2 db szaloncukor 2 db szaloncukor 2 db szaloncukor
5 db törökmogyoró 5 db törökmogyoró 5 db törökmogyoró 5 db törökmogyoró 5 db törökmogyoró 5 db törökmogyoró
1 db Balaton szelet (30g) 1 db Balaton szelet (30g) 1 db Balaton szelet (30g) 1 db Balaton szelet (30g)/Milka 

Wafelini (31g)
1 db Balaton szelet (30g)/Milka 
Wafelini (31g)

1 db Balaton szelet (30g)/Milka 
Wafelini (31g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki 
Mikulás figura (40g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki 
Mikulás figura (40g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki 
Mikulás figura (40g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki 
Mikulás figura (40g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki 
Mikulás figura (40g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki 
Mikulás figura (40g)

1 db Chupa-Chups nyalóka 
(12g)

1 db Chupa-Chups nyalóka 
(12g)

1 db Chupa-Chups nyalóka 
(12g)

1 db Chupa-Chups nyalóka 
(12g)

1 db Chupa-Chups nyalóka 
(12g)

1 db Chupa-Chups nyalóka 
(12g)

1 db Mikulás szelet csoki (18g) 1 db Mikulás szelet csoki (18g) 1 db Mikulás szelet csoki (18g) 1 db Mikulás szelet csoki (18g) 1 db Mikulás szelet csoki (18g) 1 db Mikulás szelet csoki (18g)
1 db Cerbona szelet (20g) 1 db Cerbona szelet (20g) 1 db Cerbona szelet (20g) 1 db Cerbona szelet (20g) 1 db Cerbona szelet (20g) 1 db Cerbona szelet (20g)
1 cs Mikulás Gombócka (20g)/
Nobilis almaszirom (20g)/
Ropi (45g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)/
Nobilis almaszirom (20g)/
Ropi (45g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)/
Nobilis almaszirom (20g)/
Ropi (45g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)/
Nobilis almaszirom (20g)/
Ropi (45g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)/
Nobilis almaszirom (20g)/
Ropi (45g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)/
Nobilis almaszirom (20g)/
Ropi (45g)

2 db Mini Frutta cukorka 2 db Mini Frutta cukorka 2 db Mini Frutta cukorka 2 db Mini Frutta cukorka 2 db Mini Frutta cukorka 2 db Mini Frutta cukorka
1 db Karácsonyi tejkaramella 
(7g)

2 db Karácsonyi tejkaramella 
(2X7g)

2 db Karácsonyi tejkaramella 
(2X7g)

2 db Karácsonyi tejkaramella 
(2X7g)

2 db Karácsonyi tejkaramella 
(2X7g)

2 db Karácsonyi tejkaramella 
(2X7g)

1 db Haribo Karácsonyi Gumi-
cukor limitált kiadás (10g)

1 db Haribo Maoam rágócu-
korka (22g)

1 db Kinder Chocolate (12,5g) 1 db Haribo Maoam rágócu-
korka (22g)

1 db Haribo Maoam rágócu-
korka (22g)

1 db Haribo Maoam rágócu-
korka (22g)

1 db Kinder Chocolate (12,5g) 1 db Tibi töltött szelet (30g)/
Haribo Maoam rágócukorka 
(22g)

1 db Kinder Chocolate (12,5g) 1 db Kinder Chocolate (12,5g) 1 db Kinder Chocolate T4 (50g, 
4X12,5g)

1 db Tibi töltött szelet (30g) 1 db Kinder tojás (20g)/Tibi 
táblás csoki (90g)

1 db Kinder tojás (20g)/Tibi 
táblás csoki (90g)

1 db Tibi/Milka táblás csoki 
(90g)

1 db Tibi/Milka táblás csoki 
(90g)

1 db Haribo Karácsonyi Gumi-
cukor limitált kiadás (10g)

1 db Haribo Karácsonyi Gumi-
cukor limitált kiadás (10g)

1 cs Francia Drazsé (70g)/
Dunakavics (70gr)/ Toblerone 
(35gr)

1 db Mars szelet (47g)/Snickers 
(50g)

1 cs Francia Drazsé (70g)/
Dunakavics (70gr)/ Toblerone 
(35gr)

1 db Haribo Karácsonyi Gumi-
cukor limitált kiadás (10g)

1 db Kinder tojás (20g) 1 db Kinder tojás (20g)

1 db Haribo Karácsonyi Gumi-
cukor limitált kiadás (10g)

1 db Tibi töltött tejcsoki szelet 
(30g)
1 db Mars szelet (47g)
1 db Snickers csoki (50g)
1 db Haribo Karácsonyi Gumi-
cukor limitált kiadás (10g)

Klasszikus mikuláscsomag

A klasszikus mikuláscsomagba a hagyományokat követve csak édességtartalmat kínálunk! Minden csomagba tejcsokolá-
dé mikulás figura kerül, valamint minőségi (min.  40% kakaótartalmú) termékek. A felsorolt összetevőkön természetesen 
lehet változtatni egyedi árajánlat keretében. A csomagok ára tartalmazza a celofán csomagolást, más zsák választásához 
nézze meg zsák kínáltunkat!



1080 Ft (nettó) 1250 Ft (nettó) 1550 Ft (nettó) 1750 Ft (nettó) 2150 Ft (nettó)

2 db szaloncukor 2 db szaloncukor 2 db szaloncukor 4 db szaloncukor 4 db szaloncukor
5 db törökmogyoró 5 db törökmogyoró 5 db törökmogyoró 5 db törökmogyoró 5 db törökmogyoró
1 db Balaton szelet (30g) 1 db Balaton szelet (30g) 1 db Balaton szelet (30g) 1 db Balaton szelet (30g) 1 db Balaton szelet (30g)
1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki Mikulás 
figura (40g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki Mikulás 
figura (40g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki Mikulás 
figura (40g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki Mikulás 
figura (40g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki Mikulás 
figura (40g)

1 db Szerencsi tejcsoki kistábla (20g) 1 db Szerencsi tejcsoki kistábla (20g) 1 db Szerencsi tejcsoki kistábla (20g) 1 db Szerencsi tejcsoki kistábla (20g) 1 db Szerencsi tejcsoki kistábla (20g)
1 db Mikulás szelet csoki (18g) 1 db Mikulás szelet csoki (18g) 1 db Mikulás szelet csoki (18g) 1 db Mikulás szelet csoki (18g) 1 db Mikulás szelet csoki (18g)
1 db Cerbona szelet (20g) 1 db Cerbona szelet (20g) 1 db Cerbona szelet (20g) 1 db Cerbona szelet (20g) 1 db Cerbona szelet (20g)
1 cs Mikulás Gombócka (20g)/Nobilis 
almaszirom (20g)/Ropi (45g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)/Nobilis 
almaszirom (20g)/Ropi (45g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)/Nobilis 
almaszirom (20g)/Ropi (45g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)/Nobilis 
almaszirom (20g)/Ropi (45g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)/Nobilis 
almaszirom (20g)/Ropi (45g)

1 db Tibi töltött szelet (30g) 1 db Tibi töltött szelet (30g) 2 db Karácsonyi tejkaramella (2X7g) 1 db Karácsonyi tejkaramella (7g) 2 db Karácsonyi tejkaramella (2X7g)
1 db Karácsonyi tejkaramella (7g) 1 db Karácsonyi tejkaramella (2X7g) 1 db Tibi táblás csoki (90g) 1 db Tibi táblás csoki (90g) 1 db Tibi táblás csoki (90g)
1 db Haribo Karácsonyi Gumicukor 
limitált kiadás (10g)

1 cs Francia Drazsé (70g)/ Dunakavics 
(70gr)

1 cs Francia Drazsé (70g)/ Dunakavics 
(70gr)

1 cs Francia Drazsé (70g)/ Dunakavics 
(70gr)

1 cs Mogyi Csemege (100g)

1 db Mikulás Memória Kártya/Mikulás 
Puzzle/Manókaland zsebtársas/
Mikulás kézműves mézeskalács/
Mikulás toll

1 db Haribo Karácsonyi Gumicukor 
limitált kiadás (10g)

1 db Sport szelet (31g) 1 db Sport szelet (31g)/Nestlé 
Chocapic szelet (25g)

1 db Sport szelet (31g)

1 db Mikulás Memória Kártya/Mikulás 
Puzzle/Manókaland zsebtársas/
Mikulás kézműves mézeskalács/
Mikulás toll

1 db Haribo Karácsonyi Gumicukor 
limitált kiadás (10g)

1 cs Mogyi Csemege (100g) 1 db Nestlé Chocapic szelet (25g)

1 db Mikulás Memória Kártya/Mikulás 
Puzzle/Manókaland zsebtársas/
Mikulás kézműves mézeskalács/
Mikulás toll

1 db Haribo Karácsonyi Gumicukor 
limitált kiadás (10g)

1 cs Dunakavics (70g)

1 db Mikulás Memória Kártya/Mikulás 
Puzzle/Manókaland zsebtársas/
Mikulás kézműves mézeskalács/
Mikulás toll

1 cs Francia Drazsé (70g)

1 db belVita (Győri) JóReggelt keksz 
(50g) 
1 db Haribo Karácsonyi Gumicukor 
limitált kiadás (10g)
1 db Mikulás Memória Kártya/Mikulás 
Puzzle/Manókaland zsebtársas/Miku-
lás kézműves mézeskalács/Mikulás toll

Hazai mikuláscsomag

A hazai összeállításban előnyben részesítjük a magyar gyártók minőségi termékeit, így a Szerencsi, Tibi, Boci terméke-
ket ajánljuk elsősorban. A csomag tartalmaz egy játékot, mely a saját gyártású Mikulás Memóriakártyánk vagy a Mikulás  
Puzzle játékunk vagy egy hazai kézműves mézeskalácskészítő-mester dekorációs munkái. A felsorolt összetevőkön termé-
szetesen lehet változtatni egyedi árajánlat keretében. 



950 Ft (nettó) 1180 Ft (nettó) 1450 Ft (nettó) 1900 Ft (nettó) 2350 Ft (nettó)

2 db szaloncukor 2 db szaloncukor 2 db szaloncukor 2 db szaloncukor 2 db szaloncukor
5 db törökmogyoró 5 db törökmogyoró 5 db törökmogyoró 5 db törökmogyoró 5 db törökmogyoró
1 db Balaton szelet (30g) 1 db Balaton szelet (30g)/Milka 

Wafelini (31g)
1 db Balaton szelet (30g)/Milka 
Wafelini (31g)

1 db Balaton szelet (30g)/Milka 
Wafelini (31g)

1 db Balaton szelet (30g)/Milka 
Wafelini (31g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki Mikulás 
figura (40g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki Mikulás 
figura (40g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki Mikulás 
figura (40g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki Mikulás 
figura (40g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki Mikulás 
figura (40g)

1 db Chupa-Chups nyalóka (12g) 1 db Chupa-Chups nyalóka (12g) 1 db Chupa-Chups nyalóka (12g) 1 db Chupa-Chups nyalóka (12g) 1 db Chupa-Chups nyalóka (12g)
1 db Mikulás szelet csoki (18g) 1 db Mikulás szelet csoki (18g) 1 db Mikulás szelet csoki (18g) 1 db Mikulás szelet csoki (18g) 1 db Mikulás szelet csoki (18g)
1 db Cerbona szelet (20g) 1 db Cerbona szelet (20g) 1 db Cerbona szelet (20g) 1 db Cerbona szelet (20g) 1 db Cerbona szelet (20g)
1 cs Mikulás Gombócka (20g)/Nobilis 
almaszirom (20g)/Ropi (45g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)/Nobilis 
almaszirom (20g)/Ropi (45g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)/Nobilis 
almaszirom (20g)/Ropi (45g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)/Nobilis 
almaszirom (20g)/Ropi (45g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)/Nobilis 
almaszirom (20g)/Ropi (45g)

2 db Mini Frutta cukorka 2 db Mini Frutta cukorka 2 db Mini Frutta cukorka 2 db Mini Frutta cukorka 2 db Mini Frutta cukorka
1 db Karácsonyi tejkaramella (7g) 1 db Karácsonyi tejkaramella (7g) 2 db Karácsonyi tejkaramella (2X7g) 2 db Karácsonyi tejkaramella (2X7g) 2 db Karácsonyi tejkaramella (2X7g)
1 db Haribo Karácsonyi Gumicukor 
limitált kiadás (10g)

1 db Haribo Maoam (22g) 1 db Haribo Maoam (22g) 1 db Haribo Maoam (22g) 1 db Haribo Maoam (22g)

1 db kicsi plüss (~ 8cm) 1 db Kinder Chocolate (12,5g) 1 db Kinder tojás (20g)/Tibi táblás 
csoki (90g)

1 db Tibi táblás csoki (90g) 1 db Tibi táblás csoki (90g)

1 db Tibi töltött szelet (30g) 2 db Kinder Chocolate szelet (12,5g) 2 db Kinder Chocolate szelet (2X12,5g) 1 db Kinder Chocolate T4 (50g, 
4X12,5g)

1 db Haribo Karácsonyi Gumicukor 
limitált kiadás (10g)

1 db Haribo Karácsonyi Gumicukor 
limitált kiadás (10g)

1 cs Francia Drazsé (70g)/Dunakavics 
(70gr)/ Toblerone (35gr)

1 cs Francia Drazsé (70g)/Dunakavics 
(70gr)/ Toblerone (35gr)

1 db közepes plüss (~ 10cm) 1 db nagyobb plüss (plüss figura/
tolltartó) (~ 12cm)

1 db Kinder tojás (20g) 1 db Kinder tojás (20g)

1 db Haribo Karácsonyi Gumicukor 
limitált kiadás (10g)

1 db Tibi töltött tejcsoki szelet (30g)

1 db nagyobb plüss (plüss figura/
tolltartó) (~ 12cm)

1 db Mars szelet (47g)

1 db Snickers csoki (50g)
1 db Haribo Karácsonyi Gumicukor 
limitált kiadás (10g)
1 db nagyobb plüss (plüss figura/
tolltartó) (~ 12cm)

Plüssös mikuláscsomag

A plüssös összeállítás  a minőségi édességtartalom mellett egy kisebb/nagyobb, elsősorban hazai gyártású BUMI plüss fi-
gurát vagy plüssös játékot tartalmaz. A felsorolt összetevőkön természetesen lehet változtatni egyedi árajánlat keretében. 
A csomagok ára tartalmazza a celofán csomagolást, más zsák választásához nézze meg zsák kínáltunkat!



950 Ft (nettó) 1180 Ft (nettó) 1450 Ft (nettó) 1900 Ft (nettó) 2350 Ft (nettó)

2 db szaloncukor 2 db szaloncukor 2 db szaloncukor 2 db szaloncukor 2 db szaloncukor
5 db törökmogyoró 5 db törökmogyoró 5 db törökmogyoró 5 db törökmogyoró 5 db törökmogyoró
1 db Balaton szelet (30g) 1 db Balaton szelet (30g)/Milka 

Wafelini (31g)
1 db Balaton szelet (30g)/Milka 
Wafelini (31g)

1 db Balaton szelet (30g)/Milka 
Wafelini (31g)

1 db Balaton szelet (30g)/Milka 
Wafelini (31g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki Mikulás 
figura (40g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki Mikulás 
figura (40g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki Mikulás 
figura (40g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki Mikulás 
figura (40g)

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki Mikulás 
figura (40g)

1 db Chupa-Chups nyalóka (12g) 1 db Chupa-Chups nyalóka (12g) 1 db Chupa-Chups nyalóka (12g) 1 db Chupa-Chups nyalóka (12g) 1 db Chupa-Chups nyalóka (12g)
1 db Mikulás szelet csoki (18g) 1 db Mikulás szelet csoki (18g) 1 db Mikulás szelet csoki (18g) 1 db Mikulás szelet csoki (18g) 1 db Mikulás szelet csoki (18g)
1 db Cerbona szelet (20g) 1 db Cerbona szelet (20g) 1 db Cerbona szelet (20g) 1 db Cerbona szelet (20g) 1 db Cerbona szelet (20g)
1 cs Mikulás Gombócka (20g)/Nobilis 
almaszirom (20g)/Ropi (45g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)/Nobilis 
almaszirom (20g)/Ropi (45g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)/Nobilis 
almaszirom (20g)/Ropi (45g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)/Nobilis 
almaszirom (20g)/Ropi (45g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)/Nobilis 
almaszirom (20g)/Ropi (45g)

2 db Mini Frutta cukorka 2 db Mini Frutta cukorka 2 db Mini Frutta cukorka 2 db Mini Frutta cukorka 2 db Mini Frutta cukorka
1 db Karácsonyi tejkaramella (7g) 1 db Karácsonyi tejkaramella (7g) 2 db Karácsonyi tejkaramella (2X7g) 2 db Karácsonyi tejkaramella (2X7g) 2 db Karácsonyi tejkaramella (2X7g)
1 db Haribo Karácsonyi Gumicukor 
limitált kiadás (10g)

1 db Haribo Maoam (22g) 1 db Haribo Maoam (22g) 1 db Haribo Maoam (22g) 1 db Haribo Maoam (22g)

1 db kicsi fajáték (kulcstartó/figurás 
faceruza)

1 db Kinder Chocolate (12,5g) 1 db Kinder tojás (20g)/Tibi táblás 
csoki (90g)

1 db Tibi táblás csoki (90g) 1 db Tibi táblás csoki (90g)

1 db Tibi töltött szelet (30g) 2 db Kinder Chocolate szelet (12,5g) 2 db Kinder Chocolate szelet (2X12,5g) 1 db Kinder Chocolate T4 (50g, 
4X12,5g)

1 db Haribo Karácsonyi Gumicukor 
limitált kiadás (10g)

1 db Haribo Karácsonyi Gumicukor 
limitált kiadás (10g)

1 cs Francia Drazsé (70g)/Dunakavics 
(70gr)/ Toblerone (35gr)

1 cs Francia Drazsé (70g)/Dunakavics 
(70gr)/ Toblerone (35gr)

1 db közepes fajáték (jojó, pörgettyű 
stb.)

1 db fajáték (puzzle, logikai játék stb.) 1 db Kinder tojás (20g) 1 db Kinder tojás (20g)

1 db Haribo Karácsonyi Gumicukor 
limitált kiadás (10g)

1 db Tibi töltött tejcsoki szelet (30g)

1 db fajáték (puzzle, logikai játék vagy 
2 kisebb stb.)

1 db Mars szelet (47g)

1 db Snickers csoki (50g)
1 db Haribo Karácsonyi Gumicukor 
limitált kiadás (10g)
1 db fajáték (puzzle, logikai játék vagy 
2 kisebb stb.)

Fajátékos mikuláscsomag

A fajátékos összeállítás  a minőségi édességtartalom mellett egy kisebb/nagyobb fa játékot: ceruzát, hegyezőt, nézegetőt, 
pörgettyűt, sípot, logikai játékot tartalmaz. A felsorolt összetevőkön természetesen lehet változtatni egyedi árajánlat ke-
retében. A csomagok ára tartalmazza a celofán csomagolást, más zsák választásához nézze meg zsák kínáltunkat!



Fitti 1250 Ft (nettó) 1700 Ft (nettó)

10 db törökmogyoró 10 db törökmogyoró

1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki Mikulás figura (40g) 1 db Szerencsi/Tibi tejcsoki Mikulás figura (40g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)/Nobilis almaszirom (20g)/Ropi (45g) 1 cs Mikulás Gombócka (20g)/Nobilis almaszirom (20g)/Ropi (45g)

1 db Cerbona szelet (20g) 1 db Cerbona szelet (20g)

1 db Corny szelet (40g) 1 db Corny szelet (40g)

1 db Kinder Country (23,5g) 1 db Kinder Country (23,5g)

1 db belVita (Győri) JóReggelt keksz (50g) 1 db belVita (Győri) JóReggelt keksz (50g) 

1 cs Mogyi Csemege 100 gr 1 cs Mogyi Csemege (100g)

1 db Nestlé Chocapic szelet (25gr) 1 db Nestlé Chocapic szelet (25gr)

2 db PEZ szőlőcukorka (2X8,5g) 2 db PEZ szőlőcukorka (2X8,5g)

2 db Karácsonyi tejkaramella (2X7g) 2 db Karácsonyi tejkaramella (2X7g)

1 db Haribo Karácsonyi Gumicukor limitált kiadás (10g) 1 db Tündérkert/Kalifa aszalt gyümölcs (80-100gr)

1 db TIC-TAC cukorka (18gr)

1 db Haribo Karácsonyi Gumicukor limitált kiadás (10g)

Fitti mikuláscsomag

A Fitti összeállításunk a tudatosan étkezők tökéletes csomagválasztása! A tartalomban az egészséges magvas és aszalt 
termékek mellett a hazai minőségi édességeket kínáljuk. A felsorolt összetevőkön természetesen lehet változtatni 
egyedi árajánlat keretében. A csomagok ára tartalmazza a celofán csomagolást, más zsák választásához nézze meg zsák 
kínáltunkat!

“Speciális” mikuláscsomag(ok):
Vállaljuk speciális étkezési igényű, táplálékallergiás gyerekek 
számára az egyedi Mikulás csomagok összeállítását!

• Diabetikus
• glutén-mentes
• tejfehérje-mentes
• paleo étkezésű
• stb.

Kérje szolgáltatásunkat egyedi árajánlat keretében!



Mikulás Központ – Csomagoló Üzem
Mit is ér egy Mikulás, ha nincs a puttonya megtömve ajándékokkal?

A Mikulás Központ Csomagoló Üzemében nagy gondot fordítunk arra, hogy az ajándékcsomagok 
minden korosztályú és igényű gyermek álmát valóra váltsák. Mivel nézeteink szerint minden gyer-
mek jó gyerek, az ajándék mindenkinek jár!

Hogyan tudja kiválasztani az Önnek legmegfelelőbb Mikulás csomagot?

• először válassza ki az Önnek tetsző zsákot,
• majd válassza ki a tartalom típusát,
• végül tekintse meg, hogyan változik az összetétel az ársávok szerint!

A Mikulás-csomagok ára tehát a kiválasztott zsák árából valamint a tartalom árából  
tevődnek végül össze! A táblázatban feltüntetett árak NETTÓ árak!

A zsákok tartalma természetesen tetszés szerint változtatható! A felsoroltakon túl bármilyen egyedi, 
egyéni kívánságot is teljesítünk! Készítünk glutén-mentes és diabetikus csomagokat is!
A csomagok tartalma az ajánlott összeállítástól kis mértékben eltérhetnek.(pl. 8 szem mogyoró helyett 
10 szem, stb.) A képek tájékoztató jellegűek, a darabszámok a legkisebb egyedileg csomagolt egységet 
mutatják (pl. 4 db szaloncukor).

Kérjük, hogy a megrendelését legkésőbb a tervezett szállítás időpontját megelőző 10. napon adja le 
emailben!

A kiszállítás 2018. november 26-ig Budapestre, valamint az ország bizonyos részeire ingyenes. Buda-
pesten kívüli szállítási díjakkal kapcsolatban érdeklődjön telefonon. 2018. november 27. és december 
4. között a kiszállítás pontos dátumától, a megrendelt mennyiség értékétől és a szállítás helyszínétől 
függően változnak a kiszállítás árai. 
Részletek és budapesti szállítási árkalkulátor honlapunk Információk menüpontjában olvashatóak.

A kiszállításokat december 4-ig befejezzük.

Kérjük, hogy rendelési szándékát legkésőbb november 23-ig jelezze az alábbi elérhetőségeinken:

Koltay Eszter (06 70 / 611-0922)
koltayeszter@mikulaskozpont.hu



Mikulás zsákok
Válasszon a zsákok közül, majd válasszon tartalmat hozzá!

Termék neve: „Kék füles Hóember”
Termék nettó ára: nettó 360 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1,2 liter
Az ajánlott tartalom kategória: nettó 1450 Ft-ig.
Megjegyzés: anyaga filc

Termék neve: „Piros plüss füles Mikulás őzikével”
Termék nettó ára: nettó 350 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1,2 liter
Az ajánlott tartalom kategória: minimum nettó 1100 Ft-tól
Megjegyzés: a zsák felül összeköthető

Termék neve: „Figurás füles táska”
Termék nettó ára: 330 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1 liter
Az ajánlott tartalom kategória: nettó 1100 Ft-ig.
Megjegyzés: a zsákokon ragasztott plüss Mikulásfej található

A mikulászsák neve: „Mikulásos füles táska”
Termék nettó ára: 350 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 2 liter
Az ajánlott tartalom kategória: bármelyik 
Megjegyzés: a zsákokon ragasztott plüss Mikulás fej található



A mikulászsák neve: „Juta zsák mintás”
Termék nettó ára: nettó 270 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 0,9 liter
Az ajánlott tartalom kategória: bármelyik
Megjegyzés: a zsákokon ragasztott filcből vegyes minta található

A mikulászsák neve: „Juta csizma mintás”
Termék nettó ára: nettó 270 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 0,9 liter
Az ajánlott tartalom kategória: bármelyik
Megjegyzés: a zsákokon ragasztott filcből vegyes minta található

A mikulászsák neve:  „Piros plüss füles”
Termék nettó ára:180 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1 liter
Az ajánlott tartalom kategória: bármelyik
Megjegyzés: a zsákokon vegyes Mikulásos mintájú vasalt matrica 
van

Termék neve:  „Szövet zsák hópelyhes”
Termék nettó ára: nettó 220 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1 liter
Az ajánlott tartalom kategória: minimum nettó 1100 Ft-tól!
Megjegyzés: a zsák felül szalaggal van összekötve (vegyes színek-
ben kapható).



A mikulászsák neve: „Szatén Piros Mikulás”
Termék nettó ára: nettó 350 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1,2 liter
Az ajánlott tartalom kategória: minimum nettó 1100 Ft-tól!
Megjegyzés: a zsák felül szatén szalaggal van összekötve
A képen: a zsák eleje-kitömve-hátulja látható.

Termék neve: „Flitteres kis csizma”
Termék nettó ára: nettó 260 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 0,5 liter
Az ajánlott tartalom kategória: nettó 850 Ft-ig
Megjegyzés: a zsákokon ragasztott filcből vegyes minta található 
(Mikulás / hóember / rénszarvas)

A mikulászsák neve: „Szatén Piros Mikulás puttonnyal”
Termék nettó ára: nettó 350 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1,2 liter
Az ajánlott tartalom kategória: minimum nettó 1100 Ft-tól!
Megjegyzés: a zsák felül szatén szalaggal van összekötve.

A mikulászsák neve: „Szatén Piros Rén”
Termék nettó ára: nettó 350 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1,2 liter
Az ajánlott tartalom kategória: minimum nettó 1100 Ft-tól!
Megjegyzés: a zsák felül szatén szalaggal van összekötve
A képen: a zsák eleje-kitömve-hátulja látható.

A mikulászsák neve: „Szatén Piros Manó”
Termék nettó ára: nettó 350 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1,2 liter
Az ajánlott tartalom kategória: minimum nettó 1100 Ft-tól!
Megjegyzés: a zsák felül szatén szalaggal van összekötve
A képen: a zsák eleje-kitömve-hátulja látható.



A mikulászsák neve: „Szatén Piros Mikulás házzal”
Termék nettó ára: nettó 350 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1,2 liter
Az ajánlott tartalom kategória: minimum nettó 1100 Ft-tól!
Megjegyzés: a zsák felül szatén szalaggal van összekötve
A képen: a zsák eleje-kitömve-hátulja látható.

A mikulászsák neve: „Szatén Arany Mikulás”
Termék nettó ára: nettó 350 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1,2 liter
Az ajánlott tartalom kategória: minimum nettó 1100 Ft-tól!
Megjegyzés: a zsák felül szatén szalaggal van összekötve
A képen: a zsák eleje-kitömve-hátulja látható.

A mikulászsák neve: „Szatén Arany Hóember”
Termék nettó ára: nettó 350 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1,2 liter
Az ajánlott tartalom kategória: minimum nettó 1100 Ft-tól!
Megjegyzés: a zsák felül szatén szalaggal van összekötve
A képen: a zsák eleje-kitömve-hátulja látható.

Termék neve: „Szatén Piros Mikulás Rénszarvasokkal”
Termék nettó ára nettó 350 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1,2 liter
Az ajánlott tartalom kategória: minimum nettó 1100 Ft-tól.
Megjegyzés: a zsák felül szatén szalaggal van összekötve.

Termék neve: „Szatén Piros Mikulás Hóemberrel”
Termék nettó ára: nettó 350 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1,2 liter
Az ajánlott tartalom kategória: minimum nettó 1100 Ft-tól.
Megjegyzés: a zsák felül szatén szalaggal van összekötve.



A mikulászsák neve: „Hóember teljes zsák”
Termék nettó ára: 350 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 0,8 liter
Az ajánlott tartalom kategória: nettó 1100 Ft-ig

A mikulászsák neve: „Hóemberfej zsák”
Termék nettó ára: 350 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 0,8 liter
Az ajánlott tartalom kategória: nettó 1100 Ft-ig

A mikulászsák neve: „Mikulásfej zsák”
Termék nettó ára: 350 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 0,8 liter
Az ajánlott tartalom kategória: nettó 1100 Ft-ig

A mikulászsák neve: „Organza zsák piros-ezüst-arany-színes”
Termék nettó ára: 140 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 18 cmx25 cm
Az ajánlott tartalom kategória: bármelyik
Megjegyzés: az organza zsákokat össze lehet húzni.
Az alábbi színekben kérhető: piros, ezüst, arany, vegyes színes.  
A zsákokon minta van.

A mikulászsák neve: „Filc csizma kicsi”
Termék nettó ára: nettó 200 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1 liter
Az ajánlott tartalom kategória: bármelyik.
Megjegyzés: a zsákokon ragasztott filcből vegyes minta található.



A mikulászsák neve: “Norvégmintás filc”
Termék nettó ára: nettó 250 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 0,8 liter
Az ajánlott tartalom kategória: nettó 1100 Ft-ig

A mikulászsák neve:„Filc csizma”
Termék nettó ára: nettó 250 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1,2 liter
Az ajánlott tartalom kategória: bármelyik
Megjegyzés: a zsákokon ragasztott filcből vegyes minta található

A mikulászsák neve: „Filc zsák”
Termék nettó ára: 190 Ft+ÁFA 
Zsák mérete: 1 liter
Az ajánlott tartalom kategória: bármelyik.

A mikulászsák neve: “Nyomott mintás (Mikulás) füles táska”
Termék nettó ára: nettó 250 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1 liter
Az ajánlott tartalom kategória: bármelyik
Megjegyzés: A zsák a tetején összehúzható.

Termék neve: „ Kreatív csizma”
Termék nettó ára: nettó 210 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1,2 liter
Az ajánlott tartalom kategória: nettó 1100 Ft-ig
Megjegyzés: A zsákhoz biztosítjuk az 5 db-os zsírkréta készletet is! 
Anyaga: szintetikus. A zsákot felül szalaggal kötjük össze.



A mikulászsák neve: „Filc sapka”
Termék nettó ára: nettó 220 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 0,9 liter
Az ajánlott tartalom kategória: nettó 1100 Ft-ig
Megjegyzés: a sapkákat szalaggal kötjük át, ezzel zárjuk le.

A mikulászsák neve: “Celofán tasak piros”
Zsák mérete:15 cm X 34 cm
Az ajánlott tartalom kategória: bármelyik.

Csomagrendelés esetén a celofán tasakokat grátisz adjuk!

A mikulászsák neve: „Nagy cicás filc zsák”
Termék nettó ára: nettó 200 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1,5 liter
Az ajánlott tartalom kategória:
Minimum nettó 1100 Ft-tól érdemes választani belevalót!

A mikulászsák neve: „Celofán tasak átlátszó”
Zsák mérete:15 cm X 34 cm
Az ajánlott tartalom kategória: bármelyik.
Csomagrendelés esetén a celofán tasakokat grátisz adjuk!

AKCIÓ

Termék neve: „Szövet zsák Mikulásos”
Termék nettó ára: nettó 350 Ft+ÁFA
Zsák mérete: 1 liter
Az ajánlott tartalom kategória: nettó 1250 Ft-ig
Megjegyzés: a zsák felül összeköthető.



...ahonnan a profi Mikulás jön.



Plüss játékok

Kesztyűbábok, tolltartók



Fa játékok



Mikulás Memóriakártya
2x16 lap kedves, színes, rajzos ünnepi tematikájú memóriakártya készlet  
5x5 cm méretben, kis dobozban



Mikulás Puzzle
22 cm átmérőjű, kör alakú, két oldalas, 28 darabos puzzle játék,  
kis zsákban.



Manó Kaland

16 lapos logikai zsebtársas 5x5 cm méretben, kis dobozban



Mézeskalács dísztárgyak
Kézzel készült egyedi termékek



Tel.: 06-70/611-0922

koltayeszter@mikulaskozpont.hu

A Mikulás Központ Magyarország szolgáltatásai - köszönhetően a kimagasló 
ár-érték aránynak és magas színvonalú, gyors kiszolgálásnak - eddig kizárólag 
elismerő visszajelzéseket kapott Partnereitől. 
Mindent megteszünk, hogy ez így is maradjon!
Köszönjük az évek óta visszatérő ügyfeleink bizalmát!

Referencia Partnereink a teljesség igénye nélkül:
EuroMACC Kft., Extreme Digital Zrt.,  Gála Eseményszervező Kft., Gönczi és Fia Kft., Köz-
társasági Elnöki Hivatal, Nemzetgazdasági Minisztérium, Központi Orvos Kutató Inté-
zet, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, Graphisoft SE, Sika Hungária Kft., Fővárosi 
Közterület Fenntartó Zrt., Főkert Nonprofit Zrt., Szerencsejáték Zrt, Pénzjegynyomda, 
Oázis Kertészet, MAVÍR Zrt., Elevenpark, Freudenberg Sealing Technologies Kft., Hach 
Lange Kereskedelmi Kft., Harangvirág Református Óvoda, Hartmann Hungary Kft., IKV 
Zrt., Izotóp Intézet Kft., Kingspan Kereskedelmi Kft., Leroy Co. Kft., Magyar Vasúttör-
téneti Park Alapítvány, ViDaNet Zrt., TNT Express Hungary Kft., Országos Bírósági Hi-
vatal, Johnson&Johnson, Kapsh Hungária Kft., Online  Informatika Zrt., Samina-Safety 
Kft., SCA Hygiene Products Kft., Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvoda, Siemens Zrt., 
SCHENKER Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft., Szegedi Vízmű, Pécsi Ipar-
kamara, Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, és még sokan mások.

Kérje személyre szabott árajánlatunkat!


