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Představujeme držitele značky "Český výrobek - garantováno Potravinářskou 

komorou ČR" – Intersnack a.s. 

 

Představujeme společnost  Intersnack a.s., která je držitelem značky Český výrobek – garantováno 

Potravinářskou komorou ČR pro  pět výrobků: 

Bohemia Hradecké tyčinky sýrové 90g 
Bohemia Hradecké tyčinky  grahamové 90g 
Bohemia Hradecké tyčinky  sůl a kmín 90g 
Bohemia Hradecké tyčinky sůl a kmín 100g 
Bohemia Hradecké tyčinky ďábelské 100g 
 

 

Můžete představit Vaši společnost? 

Společnost Intersnack a.s. je výrobce slaných snacků. Nabízí širokou škálu výrobků již od roku 1993. 

Mezi nabízené produkty patří bramborové lupínky a snacky, křupky, slané pečivo a oříšky. V jeho 

portfoliu najdeme  značky Bohemia, Pom-Bär, Chio nebo Nutline.   Patří pod mateřskou společnost 

Intersnack Group se sídlem v Düsseldorfu je předním výrobcem drobných pochoutek. Po celé Evropě 

má 16 dceřiných společností. 26 výrobních závodů a 6 000 zaměstnanců.  Společnost klade důraz na 

nejvyšší standardy kvality – od použitých surovin až po výsledný výrobek v atraktivním obalu. Výrobky 

společnosti Intersnack se prodávají ve více než 70 zemích.   Z mezinárodní zkušenosti čerpáme při 

výrobě v našich továrnách v Hradci Králové a Choustníku v okrese Tábor. Naším každodenním cílem je 

vyrobit produkt vyhovující našim vysokým standardům kvality a chuti, na kterou je český spotřebitel 

léta zvyklý. Tím dokážeme zaručit po léta stejný zážitek všem našim spotřebitelům napříč všemi 

segmenty. V České a Slovenské republice zaměstnáváme přes 400 zaměstnanců. Jsme si vědomi své 

zodpovědnosti vůči životnímu prostředí i vůči společnosti. Proto neustále apelujeme na své podniky, 

kolegy i partnery, aby dodržovali nejvyšší možné standardy, a to jak na mezinárodní, tak regionální a 

místní úrovni. Abychom dostáli svým závazkům v oblasti životního prostředí a společnosti, vytyčili jsme 

si několik ambiciózních cílů v klíčových oblastech, jako je pěstování surovin, výroba a přeprava.    
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Vizitka společnosti – kontakt 

 

Intersnack a.s. 

391 18  Choustník 164 

www: ntersnack.cz 

 


