Csomagajánlatok
2021.

Mikulás Központ
Mikuláscsomagok összeállítása, kiszállítása
a profi Mikulástól – nagy tételben
Mikuláscsomagok akár egyedi igények szerinti összeállításban is.
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!
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Kérje személyre szabott árajánlatunkat!
Kellemes ünnepi készülődést kíván, tisztelettel:

Koltay Eszter

Kovács Tibor

at

Klasszikus mikuláscsomag

Megrendelés
Telefon: 06 / 70 / 611 0922
e-mail: koltayeszter@mikulaskozpont.hu

A klasszikus mikuláscsomagba a hagyományokat követve csak édességtartalmat kínálunk! Minden csomagba
tejcsokoládé 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, de más
zsák választásához nézze meg zsák kínáltunkat!
990 Ft + ÁFA
2 db Szaloncukor (2x12,5g)

1250 Ft + ÁFA
2 db Szaloncukor (2x12,5g)

1600 Ft + ÁFA
2 db Szaloncukor (2x12,5g)

2050 Ft + ÁFA
2 db Szaloncukor (2x12,5g)

2650 Ft + ÁFA
2 db Szaloncukor (2x12,5g)

1 db Bombi szelet ünnepi kiadás 1 db Bombi szelet ünnepi kiadás 1 db Bombi szelet ünnepi kiadás 1 db Bombi szelet ünnepi kiadás 1 db Bombi szelet ünnepi kiadás
(45g)
(45g)
(45g)
(45g )
(45g)
1 cs Mikulás Gombócka (20g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)

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 tejcsoki Mikulás
figura (40g)

1 db Szerencsi tejcsoki Mikulás
figura (40g)

1 db Szerencsi tejcsoki Mikulás
figura (40g)

1 db Szerencsi tejcsoki Mikulás
figura (40g)

1 db Szerencsi tejcsoki Mikulás
figura (40g)

1 db Bombi nyalóka (min.8g)

1 db Bombi vagy Chupa-Chups
nyalóka (min. 8g)

1 db Bombi vagy Chupa-Chups
nyalóka (min.8g)

1 db Bombi vagy Chupa-Chups
nyalóka (min. 8g)

1 db Bombi vagy Chupa-Chups
nyalóka (min. 8g)

1 db CSINTA Mikulás BIO
almatekercs (10g)

1 db CSINTA Mikulás BIO
almatekercs (10g)

1 db CSINTA Mikulás BIO
almatekercs (10g)

1 db CSINTA Mikulás BIO
almatekercs (10g)

1 db CSINTA Mikulás BIO
almatekercs (10g)

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)

2 db Mini Frutta cukorka (2x2,5g) 2 db Mini Frutta cukorka (2x2,5g) 2 db Mini Frutta cukorka (2x2,5g) 2 db Mini Frutta cukorka (2x2,5g) 2 db Mini Frutta cukorka (2x2,5g)
1 db Karácsonyi tejkaramella
(11g)

1 db Karácsonyi tejkaramella
(11g)

1 db Karácsonyi tejkaramella
(11g)

1 db Karácsonyi tejkaramella
(11g)

2 db Karácsonyi tejkaramella
(2X11g)

1 db Haribo Minis karácsonyi
Gumicukor (10g)

1 db Haribo Minis Karácsonyi
Gumicukor (10g)

1 db Haribo Minis Gumicukor
(10g)

1 db Haribo Minis Gumicukor
(10g)

1 db Haribo Minis Gumicukor
(10g)

1 db Kinder Chocolate szelet
(12,5g)

1 db Kinder Chocolate (12,5g)

1 db Kinder Chocolate (12,5g)

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

1 db Győri Édes kismackó Dörmi 1 db Haribo Maoam rágócukorka 1 db Nestlé Chocapic (25g) / 1 cs 1 db Haribo Maoam rágócukorka
(30g)
(22g)
Nógrádi Ropi (45g)
(22g)
1 db Moments nápolyi (45g)

1 db Tibi tejcsoki tábla (100g) /
Kinder tojás (20g)

1 db Milka tejcsoki tábla (100g)

1 db Milka tejcsoki tábla (100g)

1 db Sport szelet (31g)

1 db Kinder tojás (20g)

1 db Kinder tojás (20g)

1 db Snickers/Mars/Bounty/
Corny szelet (50g/47g/57g/50g)

1 cs Francia Drazsé (70g) / BelVita
(Győri) JóReggelt keksz (50g)
1 db Szerencsi kistábla (20g)
1 db Kinder Bueno (43g) / 1 cs
Mogyi csemege (100g)

Megrendelés
Telefon: 06 / 70 / 611 0922
e-mail: koltayeszter@mikulaskozpont.hu

Hazai mikuláscsomag

A hazai összeállításban előnyben részesítjük a magyar gyártók minőségi termékeit, így a Szerencsi, Tibi termékeket
ajánljuk elsősorban. A csomag tartalmaz egy játékot, amely a saját gyártású Mikulás Memóriakártyánk, Mikulás
Puzzle játékunk, Manó Kaland Zsebtársas vagy egy hazai kézműves mézeskalácskészítő-mester dekorációs munkái. A
felsorolt összetevőkön természetesen lehet változtatni egyedi árajánlat keretében.
1250 + ÁFA

1650 + ÁFA

1900 + ÁFA

2450 + ÁFA

2 db Szaloncukor (2x12,5g)

2 db Szaloncukor (2x12,5g)

2 db Szaloncukor (2x12,5g)

2 db Szaloncukor (2x12,5g)

1 db Bombi szelet ünnepi kiadás (45g)

1 db Bombi szelet ünnepi kiadás (45g)

1 db Bombi szelet ünnepi kiadás (45g)

1 db Bombi szelet ünnepi kiadás (45g )

1 cs Mikulás Gombócka (20g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)

1 db Balaton szelet (30g)

1 db Balaton szelet (30g)

1 db Balaton szelet (30g)

1 db Balaton szelet (30g)

1 db Szerencsi tejcsoki Mikulás figura
(40g)

1 db Szerencsi tejcsoki Mikulás figura
(40g)

1 db Szerencsi tejcsoki Mikulás figura
(40g)

1 db Szerencsi tejcsoki Mikulás figura
(40g)

1 db CSINTA Mikulás BIO almatekercs
(10g)

1 db Bombi nyalóka (min.8g)

1 db Bombi nyalóka (min.8g)

1 db Bombi nyalóka (min. 8g)

1 db Cerbona szelet (20g)

1 db CSINTA Mikulás BIO almatekercs
(10g)

1 db CSINTA Mikulás BIO almatekercs
(10g)

1 db CSINTA Mikulás BIO almatekercs
(10g)

2 db Mini Frutta cukorka (2x2,5g)

1 db Cerbona szelet (20g)

1 db Cerbona szelet (20g)

1 db Cerbona szelet (20g)

1 db Karácsonyi tejkaramella (11g)

2 db Mini Frutta cukorka (2x2,5g)

2 db Mini Frutta cukorka (2x2,5g)

2 db Mini Frutta cukorka (2x2,5g)

1 db Haribo Minis karácsonyi Gumicukor
(10g)

1 db Karácsonyi tejkaramella (11g)

2 db Karácsonyi tejkaramella (2X11g)

2 db Karácsonyi tejkaramella (2X11g)

Választható ajándék *

1 db Haribo Minis Karácsonyi Gumicukor 1 db Haribo Minis Gumicukor (10g)
(10g)

1 db Haribo Minis Gumicukor (10g)

1 db Nestlé Chocapic (25g)

1 db Nestlé Chocapic (25g) / 1 cs Nógrádi 1 db Nestlé Chocapic (25g) / 1 cs Nógrádi
Ropi (45g)
Ropi (45g)

1 db Győri Édes kismackó Dörmi (30g)

1 db Tibi tejcsoki tábla (100g)

1 db Tibi tejcsoki tábla (100g)

1 db Szerencsi tejcsoki kistábla (20g)

1 db Sport szelet (31g)

1 db Sport szelet XXL (51g)

Választható ajándék *

Választható ajándék *

1 cs Francia Drazsé (70g) / BelVita (Győri)
JóReggelt keksz (50g)
1 cs Mogyi csemege (100g)
Választható ajándék *

* Választható ajándék: Mikulás Memória Kártya vagy Mikulás Puzzle vagy Manókaland Zsebtársas vagy Mikulás mézeskalács figura vagy Mikulás plüss
bevásárlószatyor vagy Ünnepi radír szett vagy Mikulásos toll vagy Mikulás szinezhető csizma zsírkrétaszettel vagy Mikulás színezhető hátizsák
zsírkrétaszettel.

Megrendelés
Telefon: 06 / 70 / 611 0922
e-mail: koltayeszter@mikulaskozpont.hu

Plüssös mikuláscsomag

A plüssös összeállítás a minőségi édességtartalom mellett egy kisebb/nagyobb, elsősorban hazai gyártású plüss figurát
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!
1400 + ÁFA

1750 + ÁFA

2250 + ÁFA

2650 + ÁFA

2 db Szaloncukor (2x12,5g)

2 db Szaloncukor (2x12,5g)

2 db Szaloncukor (2x12,5g)

2 db Szaloncukor (2x12,5g)

1 db Bombi szelet ünnepi kiadás (45g)

1 db Bombi szelet ünnepi kiadás (45g)

1 db Bombi szelet ünnepi kiadás (45g)

1 db Bombi szelet ünnepi kiadás (45g )

1 cs Mikulás Gombócka (20g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)

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 Szerencsi tejcsoki Mikulás figura
(40g)

1 db Szerencsi tejcsoki Mikulás figura
(40g)

1 db Szerencsi tejcsoki Mikulás figura
(40g)

1 db Szerencsi tejcsoki Mikulás figura
(40g)

1 db Bombi nyalóka (min.8g)

1 db Bombi vagy Chupa-Chups nyalóka
(min. 8g)

1 db Bombi vagy Chupa-Chups nyalóka
(min.8g)

1 db Bombi vagy Chupa-Chups nyalóka
(min. 8g)

1 db CSINTA Mikulás BIO almatekercs
(10g)

1 db CSINTA Mikulás BIO almatekercs
(10g)

1 db CSINTA Mikulás BIO almatekercs
(10g)

1 db CSINTA Mikulás BIO almatekercs
(10g)

1 db Cerbona szelet (20g)

1 db Cerbona szelet (20g)

1 db Cerbona szelet (20g)

1 db Cerbona szelet (20g)

2 db Mini Frutta cukorka (2x2,5g)

2 db Mini Frutta cukorka (2x2,5g)

2 db Mini Frutta cukorka (2x2,5g)

2 db Mini Frutta cukorka (2x2,5g)

1 db Karácsonyi tejkaramella (11g)

1 db Karácsonyi tejkaramella (11g)

2 db Karácsonyi tejkaramella (2X11g)

2 db Karácsonyi tejkaramella (2X11g)

1 db Haribo Minis karácsonyi Gumicukor
(10g)

1 db Haribo Minis Karácsonyi Gumicukor 1 db Haribo Minis Gumicukor (10g)
(10g)

1 db Haribo Minis Gumicukor (10g)

Választható ajándék *

1 db Kinder Chocolate szelet (12,5g)

1 db Kinder Chocolate (12,5g)

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

1 db Haribo Maoam rágócukorka (22g)

1 db Haribo Maoam rágócukorka (22g)

1 db Haribo Maoam rágócukorka (22g)

1 db Moments nápolyi (45g)

1 db Tibi tejcsoki tábla (100g) / Kinder
tojás (20g)

1 db Milka tejcsoki tábla (100g)

1 db Nestlé Chocapic (25g)

1 db Snickers/Mars/Bounty/Corny szelet
(50g/47g/57g/50g)

1 db Kinder tojás (20g)

Választható ajándék **

1 db Kinder Country (23,5g)

1 cs Francia Drazsé (70g) / BelVita (Győri)
JóReggelt keksz (50g)

Választható ajándék **

Választható ajándék **

* Választható ajándék: Mikulásos gumi/plüss kulcstartó vagy Mikulásos plüss karpánt.
** Választható ajándék: 8-10 cm plüssfigura játék vagy plüss Mikulásos bevásárlószatyor (a készlet erejéig).

Megrendelés
Telefon: 06 / 70 / 611 0922
e-mail: koltayeszter@mikulaskozpont.hu

Fajátékos mikuláscsomag

A fajátékos összeállítás a minőségi édességtartalom mellett egy kisebb/nagyobb fa játékot: ceruzát, jojót, pörgettyűt,
sípot, logikai 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!
1150 + ÁFA
2 db Szaloncukor (2x12,5g)

1300 + ÁFA
2 db Szaloncukor (2x12,5g)

1650 + ÁFA
2 db Szaloncukor (2x12,5g)

2150 + ÁFA
2 db Szaloncukor (2x12,5g)

2550 + ÁFA
2 db Szaloncukor (2x12,5g)

1 db Bombi szelet ünnepi kiadás 1 db Bombi szelet ünnepi kiadás 1 db Bombi szelet ünnepi kiadás 1 db Bombi szelet ünnepi kiadás 1 db Bombi szelet ünnepi kiadás
(45g)
(45g)
(45g)
(45g)
(45g )
1 cs Mikulás Gombócka (20g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)

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 Szerencsi tejcsoki Mikulás
figura (40g)

1 db Szerencsi tejcsoki Mikulás
figura (40g)

1 db Szerencsi tejcsoki Mikulás
figura (40g)

1 db Szerencsi tejcsoki Mikulás
figura (40g)

1 db Szerencsi tejcsoki Mikulás
figura (40g)

1 db Bombi nyalóka (min.8g)

1 db Bombi nyalóka (min.8g)

1 db Bombi vagy Chupa-Chups
nyalóka (min. 8g)

1 db Bombi vagy Chupa-Chups
nyalóka (min.8g)

1 db Bombi vagy Chupa-Chups
nyalóka (min. 8g)

1 db CSINTA Mikulás BIO
almatekercs (10g)

1 db CSINTA Mikulás BIO
almatekercs (10g)

1 db CSINTA Mikulás BIO
almatekercs (10g)

1 db CSINTA Mikulás BIO
almatekercs (10g)

1 db CSINTA Mikulás BIO
almatekercs (10g)

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)

2 db Mini Frutta cukorka (2x2,5g) 2 db Mini Frutta cukorka (2x2,5g) 2 db Mini Frutta cukorka (2x2,5g) 2 db Mini Frutta cukorka (2x2,5g) 2 db Mini Frutta cukorka (2x2,5g)
1 db Karácsonyi tejkaramella
(11g)

1 db Karácsonyi tejkaramella
(11g)

1 db Karácsonyi tejkaramella
(11g)

2 db Karácsonyi tejkaramella
(2X11g)

2 db Karácsonyi tejkaramella
(2X11g)

1 db Haribo Minis karácsonyi
Gumicukor (10g)

1 db Haribo Minis karácsonyi
Gumicukor (10g)

1 db Haribo Minis Karácsonyi
Gumicukor (10g)

1 db Haribo Minis Gumicukor
(10g)

1 db Haribo Minis Gumicukor
(10g)

Választható ajándék *

Választható ajándék **

1 db Kinder Chocolate szelet
(12,5g)

1 db Kinder Chocolate (12,5g)

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

1 db Haribo Maoam rágócukorka 1 db Haribo Maoam rágócukorka 1 db Haribo Maoam rágócukorka
(22g)
(22g)
(22g)
1 db Moments nápolyi (45g)

1 db Tibi tejcsoki tábla (100g) /
Kinder tojás (20g)

1 db Milka tejcsoki tábla (100g)

1 db Nestlé Chocapic (25g)

1 db Snickers/Mars/Bounty/
Corny szelet (50g/47g/57g/50g)

1 db Kinder tojás (20g)

Választható ajándék **

1 db Kinder Country (23,5g)

1 cs Francia Drazsé (70g) / BelVita
(Győri) JóReggelt keksz (50g)

Választható ajándék **

Választható ajándék **

* Választható ajándék: figurás fa ceruza vagy plüss Mikulás fejes toll vagy 2 db mini pörgettyű
** Választható ajándék: pörgettyű vagy jojó vagy kígyókocka vagy üzenetcserép stb.

Megrendelés
Telefon: 06 / 70 / 611 0922
e-mail: koltayeszter@mikulaskozpont.hu

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!
1550 Ft + ÁFA

2500 Ft + ÁFA

2 db Szaloncukor (2x12,5g)

2 db Szaloncukor (2x12,5g)

1 db Bombi szelet ünnepi kiadás (45g)

1 db Bombi szelet ünnepi kiadás (45g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)

1 cs Mikulás Gombócka (20g)

1 db Balaton szelet (30g)

1 db Milka Wafelini (31g)

1 db Szerencsi tejcsoki Mikulás figura (40g)

1 db Szerencsi tejcsoki Mikulás figura (40g)

1 db CSINTA Mikulás BIO almatekercs (10g)

1 db CSINTA Mikulás BIO almatekercs (10g)

1 db Cerbona szelet (20g)

1 db Cerbona szelet (20g)

2 db Karácsonyi tejkaramella (2X11g)

1 cs Tündérkert aszalt gyümölcs (80g)

1 cs BelVita (Győri) JóReggelt keksz (50g)

1 db Karácsonyi tejkaramella (11g)

1 db Nestlé Chocapic (25g)

1 cs BelVita (Győri) JóReggelt keksz (50g)

1 db Kinder Country (23,5g)

1 db Szerencsi kistábla (20g)

1 cs PEZ cukorka (8,5g)

1 cs Mogyi csemege (100g)

1 cs Verbena Csipkebogyó Rolls (32g)

1 db Corny szelet (50g)
1 db Nestlé Chocapic (25g)
1 db Kinder Country (23,5g)
1 cs PEZ cukorka (8,5g)
1 cs Verbena Csipkebogyó Rolls (32g)

“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 gyermek jó gyerek, az
ajándék mindenkinek jár!
Hogyan tudja kiválasztani az Önnek legmegfelelőbb Mikulás csomagot?
• először válassza ki az Önnek tetsző csomagot,
• majd válassza ki a kiszerelést,
• végül a kiválasztott méretű csomaghoz válassza ki a zsákot.

A Mikulás-csomagok ára tehát a kiválasztott zsák árából valamint a tartalom árából
tevődnek végül össze! A táblázatban feltüntetett árak NETTÓ árak!
Szállítási díj:
Az elmúlt években a csomagok ára a szállítási díjat is tartalmazta, vagyis a szállítás költségeit elosztottuk a
megrendelt csomagok között. Mivel szeretnénk árképzésünket az eddigieknél is átláthatóbbá tenni, ezért
mostantól a szállítási díjat külön feltüntetjük az árajánlatban és a számlán is. A szállítási díjakat mindenkori
szállító partnereinknek fizetjük ki.
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 pontos dátumától, a megrendelt mennyiség értékétől és a szállítás helyszínétől függően változnak a
kiszállítás árai.
Részletek honlapunk Információk menüpontjában olvashatóak.
A kiszállításokat december 3-ig befejezzük.
Kérjük, hogy rendelési szándékát legkésőbb november 30-ig jelezze az alábbi elérhetőségeinken:
Koltay Eszter (06 70 / 611-0922)
koltayeszter@mikulaskozpont.hu

Plüss játékok

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

A Mikulás Központ Magyarország szolgáltatásai - köszönhetően a kimagasló árérték 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!

Tel.: 06-70/611-0922
koltayeszter@mikulaskozpont.hu
www.mikulascsomag.hu
Mikulás Központ Magyarország
Ahonnan a profi Mikulás jön... - már 2008 óta.

