
Tady roste 
 radost.

nadšení z bylin 
a koření



 My ze Sonnentoru 
 pevně věříme tomu, že 

 v přírodě jsou skryty 

 ty nejlepší recepty 
 na krásný a dlouhý život. Pro to pracujeme 
 a z toho žijeme. A věříme též, že

 kontrolované ekologické
  zemědělství 
 je jedinou alternativou k následkům zemědělských
 monokultur a nadprodukce. 

 Koloběh, který se 
 zas a znova vrací, neustále 
 se obnovující život, to je náš základní princip.

 Tak jako platí žít a nechat žít, 
 je nezbytné pro dlouhodobé soužití vzájemné

 uznání a respekt.
 

Vše musí být v rovnováze, 

 
 aby mohla radost

 stále růst…



 důslednost

ruční práce
 zkušenost
 moudrost
 ocenění hodnot



Naši pěstitelé bylin a koření
Jsou součástí rodiny Sonnentor.

Josef Šulc
„Díky spolupráci se 
Sonnentorem nás naše 

malé hospodářství 
uživí.“



Albánie NikaraguaČína

Pěstitelské projekty v zahraničí + třetí svět 
Neděláme anonymní řetězcové produkty s etiketou bez příběhu.



Udržitelný růst obratu v ČR
Ekologický nemusí znamenat neekonomický.
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Koncept Sonnentor prodejen
Systematické budování diverzifikace odbytu.



Německo 
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Belgie

Holandsko
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Polsko

Portugalsko
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SAE (Dubaj)
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Bali

Rakousko
Švýcarsko Česká republika

Vyvážíme do více než 50 zemí světa



Trvalá udržitelnost
Hlavní krédo podnikání Sonnentoru.



Revitalizace areálu v Čejkovicích

2015

1999



Kompostovatelné obalové materiály 
Důraz na šetrnost k životnímu prostředí.

Folie & nálevový 
sáček je vyroben 
z obnovitelných 

zdrojů
Kompostovatelné

w w w. z a s e - v y r o s t u . c z



Obnovitelné zdroje 
Využití výrobních hal pro výrobu sluneční energie.



Bezodpadové hospodářství 
Vytápění peletkami z odpadního bylinného prachu.



zaměstnáváme 
100 z

Sonnentor zaměstnavatel 
Zpracováním čajů, bylin a koření jsme vytvořili 105 pracovních míst. 



Ruční práce 
Vytváříme produkty s vysokým podílem ruční práce.



Sluneční bylinková praxe
Originální příležitost pro studenty.

Adéla
„Stáž v Sonnentoru 
mi ukázala, že když 
se spojí dobré srdce 

s ušlechtilou myšlen-
kou, vznikne skutečně 
hodnotný produkt.“



Sonnentor výrobce 
biočajů a biokoření 
Naše produkty mají emoce. Vyvíjíme ročně 20-30 nových produktů.



Sluneční produkty 



Sluneční produkty 



Sluneční produkty 



Sonnentor místo zážitků, 
vzdělávání i relaxace
I výrobní areál může být turistickým cílem – 25 000 návštěvníků za rok.



Bylinkový ráj Sonnentor pro veřejnost 
Exkurze, Vyhlídka na výsluní, čajový salon s kavárnou Čas na čaj, prodejna,  
Bylinková zahrada sv. Hildegardy. Vzniklo 10 pracovních míst.



Čajový salon s kavárnou Čas na čaj  
Spolupráce s regionálními dodavateli.



Raráškův bylinkový ráj
Exkurze a soutěže pro děti.



Sluneční bylinkobraní a Sluneční školení 
Pro odbornou veřejnost i pro konečné zákazníky.



Čejkovické bylinkové slavnosti 
Téměř 10 000 návštěvníků přijíždí sdílet naše hodnoty.


