
SVINČNIKI, 
KI RASTEJO 

...in ostale lepe stvari,
ki lahko zrastejo v zelišča,

rastline in cvetje



Sprout je podjetje, ki z zmanjševanjem količine odpadkov in z razvojem 
izdelkov za sekundarno uporabo, skrbi za naš planet. 

Naš cilj je navdihniti podjetja in potrošnike, da razmišljajo in delujejo 
na trajnostni način. Prav tako si želimo dvigniti zavedanje o okolju in 

njegovi prihodnosti.

Vsi naši izdelki imajo dvojno vlogo: namesto, da bi pristali v smeteh, 
lahko dobijo drugo, novo življenje. 

Ste se kdaj vprašali: »Če lahko posadim svinčnik ali kartico, kaj še
lahko storim?«

Reševanje planeta ne more narediti ena oseba. In prav tako naši izdelki 
sami ne morejo ohraniti planeta. Vendar verjamemo, da z

majhnimi koraki, lahko naredimo razliko. Veliko majhnih korakov
vodi do velikih sprememb. 

Tukaj smo, da vam pomagamo sporočiti vaše pozitivne pobude, na 
inovativen in drugačen način. 

Upam, da boste v tem katalogu našli navdih in da se boste želeli 
pridružiti gibanju za boljšo prihodnost.

UPORABI IN 
VRZI STRAN

Sandi Novak, mag.
direktor podjetja

posadi rastlino



Sprout je več kot le navaden svinčnik.
Nosi sporočilo. Vsebuje simbolično dejanje, ki podpira gibanje 

zmanjševanja odpadkov, recikliranja in trajnosti. 

Želimo si bolj zeleno prihodnost, kjer lahko prispevamo vsi. Težko bi 
našli koga, ki se s tem ne strinja. Izziv pa je to uresničiti. 

Vendar nekje lahko začnemo. Naredite majhno razliko z izdelkom, ki 
lahko razkrije zgodbo vašega podjetja. 

Povežite se z nami.

NEGUJTE SVOJO
BLAGOVNO ZNAMKO

Renata Novak, mag.
direktorica marketinga



SVINČNIKI, KI RASTEJO



SPROUT STANDARDNO GRAVIRANJE
Pri standardnem graviranju vgraviramo Sprout logotip in ime svinčnika 
(zelišča, ki je notri). Izbirate lahko med 10 različnimi semeni. Semena so  
vsakem svinčniku na koncu, v zeleni kapsuli. Vsi svinčniki so narejeni iz 

trajnostno pridobljenega lesa. Ker je les naravni material, lahko barva lesa 
niha od svinčnika do svinčnika. 

IZBERITE JEZIK GRAVIRANJA 
Imena semen lahko graviramo v katerem koli jeziku, kjer je minimalna količina 
posameznega semena 200 kosov. Tako naj vas ne skrbi, da ne boste zadovoljili 

svojih partnerjev v tujini. 

Vsaka barva ima svojo vrsto semen.

Imate dve možnosti graviranja:
Standardno Sprout graviranje ali graviranje po meri. 

Obe možnosti lahko naredimo na navadnih svinčnikih in barvicah.

SPROUT GRAVIRANJE PO MERI
Personalizirajte svinčnik Sprout in vgravirajte logotip, spletno stran ali slogan 
vašega podjetja. Prav tako lahko izberete semena po želji in jezik, v katerem 

bodo semena gravirana.

IZBERITE SVOJ SVINČNIK IZBERITE SVOJO BARVO
Svinčnik Sprout je na voljo tudi v barvah. Izbirate lahko

med 8 različnimi barvami kot tudi standardno ali 
personalizirano gravuro.

Bazilika

Marjetica

Timijan

Chia

Spominčica

Žajbelj

Koriander

Nagelj



Vsa semena so  gensko 
nespremenjena. Izbirate lahko 
med cvetjem, zelišči in 
ostalim rastlinjem.

NAGELJ
Cvetovi, ki predstavljajo simbol 
ljubezni v različnih barvah.

BAZILIKA
Zelišče z odličnim okusom in zelo 
lahko za sajenje.

SPOMINČICA
Simbol za ljubezen in prijateljstvo. 
Trajnica.

SONČNICA
Lahka za sajenje, visoka rastlina.

ČEŠNJEVEC
Lahek za sajenje. Uspeva v toplem 
in svetlem prostoru.

KORIANDER
Zelo lahko zelišče za sajenje. Jeste 
lahko tako liste kot semena.

TIMIJAN
Lahek za sajenje. Trajnica.

MARJETICA
Simbol čistosti, veselja in sreče bo 
popestrila vsak dom ali pisarno.

ŽAJBELJ
Lahek za sajenje. Trajnica.

CHIA
Čebelam prijazni vijolični cvetovi. 
Iz svežih ali posušenih listov lahko 
pripravite zdravilni čaj.



MOŽNOSTI PAKIRANJA



ENOJNO PAKIRANJE –
DARILNA ŠKATLICA ali VLOŽNI 

KARTONČEK
Svinčnik Sprout lahko naročite v darilni škatlici, ki jo potiskamo v barvah in celostni 

podobi vašega podjetja.
Na sprednji strani je odtisnjen logotip vašega podjetja, na zadnji strani pa so navodila o 

sajenju. 

Če želite sporočiti zgodbo vašega podjetja vam je na voljo celotna prva stran škatlice.



DARILNA ŠKATLICA S TREMI
ALI SEDMIMI SVINČNIKI



NAŠE REFERENCE – PRIMERI



Naročili smo svinčnike z zelišči, da bi z njimi podprli lansiranje našega poročila 
o trajnostnem razvoju. Bilo je  zabavno darilo, ki je bilo vstavljeno na našem 

poročilu z glavnimi poudarki trajnostnega razvoja za prejšnje leto.

Razdelili smo ga med vse naše sodelavce v IKEI Belgija. Odzivi so bili zelo 
pozitivni. Zelišča zagotovo zrastejo, saj smo jih nekaj posadili v naši pisarni. 

Iris de Herdt
Oddelek za trajnostni razvoj

IKEA, Belgija

Personalizirano gravirani svinčniki
za njihovo letno poročilo.

NAROČNIK:
IKEA Belgija



Darilo k letnemu poročilu.

NAROČNIK:
Aerodrom Ljubljana

Darila za novinarje ob lansiranju
Svinčnika Sprout. 



NAROČNIK:
Protokol vlade Republike Slovenije

NAROČNIK:
 Urad vlade RS za komuniciranje

Svinčnik Sprout je bil 
izbran za eno izmed daril 

Predsedniške pobude Tri morja

PRIMERA VLOŽNEGA KARTONČKA



Pogoji sodelovanja:
Razdelilnik zelišč po količinah po želji naročnika.

Dobavni rok: odvisno od količin in trenutnih zalog
Vse cene so brez DDVja.

Rok plačila: 100% predplačilo

CENIK

SVINČNIK IN BARVICA SPROUT

Količina (kos) Cena (€/kos)

100 2,25

250 2,05

500

1.000 1,70

2.500 1,60

5.000 1,50

10.000 1,40

Priprava za gravuro: 20€ 

*Graviranje svinčnika: tehnično vam omogočamo
graviranja napisa do 10 cm v dolžino ali logotipa v
primeru, da le-ta ni tehnično in oblikovno preve č
zahteven!
* Dodatno je možno graviranje prevodov zelišč v
tuje jezike, poimensko graviranje ali graviranje na 
2 pozicijah - vse cene na povpraševanje.

PERSONALIZACIJA / GRAVIRANJE

Količina (kos) Cena (€/kos)

100 0,40

250 0,30

500 0,25

1.000 0,20

2.500 0,15

5.000 0,13

10.000 0,10

DARILNA ŠKATLICA (ZA 1 ALI 2 SVINČNIKA)

Količina (kos) Cena (€/kos)

50 - 100 2,45

101 - 250 1,20

251 - 499 0,95

500 - 999 0,90

1000 - 2.499 0,88

2.500 - 4.999 0,85

nad 5.000 0,83

Priprava za tisk: 20€

*V ceni je vključeno pakiranje svinčnika na vložni kartonček.

VLOŽNI KARTONČEK ZA EN SVINČNIK

Količina (kos) Cena (€/kos)

50 - 99 1,65

100 - 249 0,95

250 - 499 0,65

500 - 999 0,55

1000 - 4.999 0,45

nad 5.000 0,40

1,95

 Priprava za tisk: 30€ 

*cene darilne embalaže so brez plasti�kacije.
Pred dokončno potrditvijo cene je potrebno preveriti 

design naročnika!
Priprava designa: na vašo željo vam design pripravimo 

tudi mi! Za ceno pošljite povpraševanje.
Darilna škatlica za 3 in 7 svinčnikov - pošljite povpraševanje.

V ceni je vključeno pakiranje svinčnika v darilno škatlico.



posadisvojsvincnik.si
IN, d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana, Slovenija 

Sandi Novak, mag.
Elektronski naslov: sandi@posadisvojsvincnik.si

Telefon: 040 620 680

KONTAKT ZA NAROČILO IN
DODATNE INFORMACIJE




