
 

ZĽAVOVÝ   PROGRAM   LIANA 

pre veľkoodberateľov 
 

          Základným princípom zľavového programu Liana je podpora predaja našich výrobkov 

LIANA vo vašich predajniach. Boli by sme radi, ak by sa nám spolu s vami podarilo osloviť 

čo najširší okruh spotrebiteľov a presvedčiť ich, že kúpou slovenských výrobkov kupujú 

kvalitné a konkurencieschopné výrobky a zároveň podporujú prácu v našom regióne, zvlášť 

v tejto náročnej dobe. V našej ponuke okrem LIANA výrobkov môžete nájsť aj doplnkový 

sortiment pre cukrárov a pekárov ako napr.: rôzne dekorácie, potravinárske farby, arómy, 

podložky a pod. Základom bude rozdelenie našej ponuky na jednotlivé sortimenty, ku ktorým 

budú priraďované zľavy podľa výšky obratu. Ponuka bude rozdelená nasledovne: 

 1, SORTIMENT LIANA VÝROBKOV 

➢ Bezlepkové zmesi - https://www.lianasro.sk/sortiment-bezlepkove-zmesi 

➢ Pečenie - https://www.lianasro.sk/sortiment-pecenie1 

➢ Nápoje a ochucovadlá - https://www.lianasro.sk/sortiment-napoje-a-ochucovadla1 

➢ Stabilizátory (stužovače) - https://www.lianasro.sk/sortiment-stabilizatory-stuzovace 

➢ Zaváranie - https://www.lianasro.sk/sortiment-zavaranie 

➢ Kakao a čokoláda - https://www.lianasro.sk/sortiment-kakao-a-cokolada1 

➢ Liana ostatné - https://www.lianasro.sk/sortiment-liana-ostatne 

➢ Sušené ovocie - https://www.lianasro.sk/sortiment-susene-ovocie1 

Na uvedený sortiment výrobkov Liana poskytujeme špeciálne ceny pre 

veľkoobchodných partnerov. My vás však chceme ešte viac motivovať k predaju 

produktov našej značky Liana a preto vám poskytneme navyše ďalšie zľavy na tento 

sortiment a to v závislosti od výšky obratu. Výšku obratu budeme prehodnocovať vždy 

na začiatku nového roka za predchádzajúci rok. 

  

OBRAT za SORTIMENT LIANA bez DPH DODATOČNÁ ZĽAVA na SORTIMENT 

LIANA 

  od 100  -  499 2% 

  od 500  -  999 3% 

od 1000  -  1499 4% 

od 1500  -  1999 5% 

od 2000  -  2499 6% 

od 2500... 7% 
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2, DOPLNKOVÝ SORTIMENT  

➢ Ovocie v želé - https://www.lianasro.sk/sortiment-ovocie-v-zele 

➢ Potravinárske farby a arómy - https://www.lianasro.sk/sortiment-potravinarske-farby-

a-aromy 

➢ Posypy cukrárske - https://www.lianasro.sk/sortiment-posypy-cukrarske 

➢ Papierový sortiment - https://www.lianasro.sk/sortiment-papierovy-sortiment 

➢ Formy a vykrajovačky - https://www.lianasro.sk/sortiment-formy-a-vykrajovacky 

➢ Ostatné - https://www.lianasro.sk/sortiment-ostatne 

➢ Figúrky a kvety - https://www.lianasro.sk/sortiment-figurky-a-kvety 

Na tento sortiment vám ponúkame základnú zľavu 10% z cien na e-shope.  

            Túto základnú zľavu doplnkového sortimentu si však môžete ešte NAVÝŠIŤ 

nákupom sortimentu LIANA výrobkov:  

OBRAT za SORTIMENT 

LIANA bez DPH 

DODATOČNÁ ZĽAVA na 

SORTIMENT LIANA 

ZĽAVA NA 

DOPLNKOVÝ 

SORTIMENT 

  od 100  -  499 2% 10% + 1% 

  od 500  -  999 3% 10% + 2% 

od 1000  -  1499 4% 10% + 3% 

od 1500  -  1999 5% 10% + 4% 

od 2000  -  2499 6% 10% + 5% 

od 2500... 7% 10% + 6% 

 

Názorný príklad: Za rok 2020 bude Váš obrat SORTIMENTU LIANA VÝROBKOV vo 

výške 1235,00 eur. Vďaka tomuto obratu Vám pridáme v roku 2021 dodatočnú zľavu 4% na 

SORTIMENT LIANA a zľavu 10% + 3% na kategóriu DOPLNKOVÝ SORTIMENT. 
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