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Co je to Motherbox?
Motherbox je první dárek z lásky, který potěší těhotné i maminky čerstvě po porodu.

Co obsahuje Motherbox? 
• Luxusní krabici Motherbox vystlanou jemným 

saténem

• Všechny dárky jsou něžné jako pohlazení, jsou 
vyráběny s láskou a citem

• Ručně šitá zvířátka a dekorace Motherbox v České 
republice maminkou na mateřské a ručně vyrobené 
přáníčko Motherbox

• Ručně vyráběná jsou i přáníčka Motherbox

• Kvalitní kosmetiku pro maminku a miminko od 
značky Nobilis Tilia, Klorane a Rituals

• Doplňky pro první příkrmy od značky Skip-hop

• Dárečky pro Vaše miminko od značky G-mini

Jaké další výhody má Motherbox? 
• Doručení po celé ČR zdarma kurýrem až do porodnice, domů..

• Dárkové vouchery na slevu nebo produkt či službu zdarma zaměřené na těhotenství, 
mateřství a dětské potřeby

• Časopisy Těhule nebo Maminka zdarma ke každému nákupu

• Balíčky na míru pro firmy, porodnice nebo soukromé kliniky

• Motherbox má vždy limitované edice na daný svátek a možnosti i předplatného na balíčky 
jako překvapení, které sestavíme každý měsíc my

• Pořádáme vlastní eventy nebo organizujeme akce pro naše partnery 

• Motherbox má silnou komunitu zaměřenou na mateřství, lifestyle a business

• Motherbox je první dárek z lásky, který potěší každou ženu po porodu či očekávající 
narození potomka



S kým spolupracujeme? 

Motherbox je spozorem porodnice v Mělníku. Od května 2017 do prosince 2017 jsme 
přispěli částkou 332 500 Kč. Díky projektu Motherbox nosí čáp získává každá maminka v 
Mělnické Porodnici balíček zdarma.



Kde lze Motherbox pořídit? 

Motherbox – balíček radosti a lásky si lze pořídit na www.motherbox.cz nebo na našich 
partnerských e-shopech
• Alza.cz
• kasparek-baby.cz
• Feedo.cz                                                                                                                                              

Hlavní partneři

Další partneři



Motherbox pořádá vlastní eventy nebo produkci akcí 
pro své partnery a klienty. Například: 

• „Žena Regionu“ Motherbox je partnerem 8. ročníku soutěže / Senát Parlamentu ČR
• „Setkání obchodních partnerů“ Clarion Hotel Prague City
• „Omlazení v přímém přenosu“ / Asklepion – Klinika a institut estetické medicíny
• „Den mateřství a krásy“ / Porodnice Mělník
• „Dámská jízda s Motherbox“ / Aklepion Praha  
• Pozvánka na seminář program pro ženy / Asklepion Praha
• „Beauty bar by Bára“ / Beauty bar salón
• Silvestr stylově na lodi / La Paluba restaurace
• Mikulášská nadílka/ Restaurace Plné Břicho
• Křest Knihy „Věnované pohádky“ / Mandarin Oriental Prague
• ALENA WILSON „Opening party“ / Újezd 3, Malá Strana
• KŘEST MOTHERBOXU / Hotel SHERATON PRAGUE
• FOR INTERIOR / PVA EXPO PRAHA
• Grand Opening party / La Paluba restaurace
• Lusito Day / Showroom Lusito



Chcete také dělat radost? 
Chcete také dělat radost s Motherbox a máte zájem o spolupráci nebo máte jiný dotaz? Pak není 

nic snadnějšího, než kontaktovat zakladatelku projektu: 

Martina Schovancová

Tel.: +420 720 561 978
marketing@motherbox.cz

S mateřskou láskou baleno...

Umíme i balíčky na míru pro Vaši kliniku, středisko nebo firmu.
Velkoobchodní ceny, jsme plátce DPH.


