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Archív aktualit

Český Goodwill, dáte hlas Blance?
ŠUMAVA  09. 09. 2014

Máme tady nominaci držitelky značky Šumava originální produkt® Blanky Milfaitové na prestižní cenu ČESKÝ
GOODWILL 2014, je to ocenění pro podnikatele a společnosti,kterých si lidé váží za jejich odpovědný přístup k
podnikání a nominováno je 60 podnikatelů a firem.

Proto tedy pokud máte k Blance Milfaitové sympatie a chcete jí podpořit,
můžete pro ní celé září hlasovat. Více informací se dozvíte na
http://www.cesky-goodwill.cz/nominace/89/manufaktura-blanky-milfaitove-pani-
blanka-milfaitova/.

Blanka Milfaitová vyrábí marmelády a povidla podle původních receptur a
zásadně ručně. Od sběru pouze nejlepšího lokálního ovoce, jeho čištění,
vaření, plnění kultovních skleniček se skleněným víčkem a gumičkou, po
etikety ručně psané a vázané lýkem.Výrobky jsou bez barviv, konzervantů,
náhražek, bez glutenů, zvířecích alergenů a jsou v plném respektu k přírodě.
Marmelády najdete v nejlepších obchodech v naší zemi, ale také v Londýně,
Curychu, Římě a Paříži, na farmářských trzích, nebo při šumavských toulkách

na Srní ve Slunečné kavárně či v infocentru obce Modrava.

V kamenném obchodě
Dát hlas 123 hlasů

Na jarmarku nebo trhu
Dát hlas 524 hlasů

V letáku nebo v
novinách
Dát hlas 123 hlasů

Na internetu Dát hlas
299 hlasů
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