Cauți un produs creat cu pasiune și atenție la detalii care să te ajute să
comunici într-un mod inedit mesajul companiei tale? Ai nevoie de un
cadou care să aducă zâmbetul pe fețele clienților? Sau poate cauți un mod
inedit de a realiza o invitație pentru un eveniment special? Pentru toate
acestea vei găsi propuneri originale și creative, în oferta Chocolissimo.
Praline delicate, umplute cu creme sofisticate, pe care printăm logo-ul
companiei, o tabletă din ciocolată delicioasă, pe care printăm o imagine
sau un text special, ori un puzzle din bucăți de ciocolată printată.

Te invităm să vezi oferta noastră de produse unice, din ciocolată
delicioasă și să ne contactezi pentru a realiza împreună produse
originale și creative, adaptate nevoilor tale.

CHOCO
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9513 CHOCOPRINTS 4 PUZZLES
Patru cuburi din ciocolată albă printată,
formează un puzzle simpatic, ambalat
într-o cutie albă cu fereastră. Putem
printa orice imagine, iar cutia se poate
personaliza, de asemenea.
Dimensiuni în ambalaj:
Dimensiunile ciocolatei:
Greutatea minimă netă:
Preţ net:
Preţ brut:

143x142x13 mm
76x76x7 mm
48 g
25,23 RON
27,50 RON
9522 CHOCOPRINTS CARD
O tabletă de ciocolată albă delicioasă, cu
print comestibil, realizat conform cerințelor,
ambalată în cutie din carton cu fereastră, pe
care o putem personaliza, de asemenea.

9511 CHOCOPRINTS 6 PUZZLES
Un puzzle realizat din 6 bucăți de ciocolată
albă printată, ambalat într-o cutie din carton
cu fereastră, pe care o putem personaliza
conform cerințelor.

Dimensiuni în ambalaj: 151x119x14 mm
Dimensiunile ciocolatei: 82x52x7 mm
Greutatea minimă netă: 35 g
Preţ net:
17,89 RON
19,50 RON
Preţ brut:

Dimensiuni în ambalaj: 180x140x13 mm
Dimensiunile ciocolatei: 116x76x7 mm
Greutatea minimă netă: 72 g
Preţ net:
36,61 RON
39,90 RON
Preţ brut:

Pentru a păstra calitatea excelentă a produselor noastre din
ciocolată și a printului comestibil, recomandăm păstrarea lor
la temperaturi de sub 20oC, departe de lumina directă a soarelui și cu o umiditate a aerului de
maxim 60%.
Produsele sunt higroscopice.

9510 CHOCOPRINTS 12 PUZZLES
Puzzle realizat din 12 bucăți de ciocolată
albă cu print comestibil, ambalat într-o
cutie din carton cu fereastră, pe care o
putem personaliza conform cerințelor.
Dimensiuni în ambalaj: 223x183x13 mm
Dimensiunile ciocolatei: 152x116x7 mm
Greutatea minimă netă: 144 g
Preţ net:
63,67 RON
69,40 RON
Preţ brut:
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9508 CHOCOPRINTS LOLLIPOP WHITE

9509 CHOCOPRINTS BAR

O acadea simpatică din ciocolată albă delicată, cu
print comestibil, ambalată în folie transparentă și
prinsă cu o panglică elegantă. Pentru un plus de
personalitate, puteți alege culoarea panglicii.

O tabletă de ciocolată albă delicioasă, cu print comestibil,
realizat conform cerințelor, ambalată în cutie din carton cu
fereastră, pe care o putem personaliza.

Dimensiuni în ambalaj: 130x65x10 mm
Dimensiunile ciocolatei: Ø 60x7 mm
Greutatea minimă netă: 30 g
Preţ net:
15,96 RON
17,40 RON
Preţ brut:

Dimensiuni în ambalaj: 223x156x13 mm
Dimensiunile ciocolatei: 155x88x7 mm
Greutatea minimă netă: 120 g
Preţ net:
32,75 RON
35,70 RON
Preţ brut:

Intreabă account managerul
de o reducere suplimentară, în
cazul în care suprafața printată
este mai mică.

CHOCO PRINTS
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9521 CHOCOPRINTS ONE

3257 CHOCOPRINTS TRIO MINI

Un cub realizat din ciocolată cu lapte, la
bază și din ciocolată albă deasupra, pe care
printăm logo-ul companiei sau orice altă
grafică, ambalat într-o cutie din carton, pe
care o personalizăm conform cerințelor.

Într-o cutie cu capac transparent am pus
3 cuburi din ciocolată cu print comestibil.
Dimensiuni în ambalaj: 30 x 85 x 13 mm
Greutatea minimă netă: 29 g
Preţ net:
11,74 RON
12,80 RON
Preţ brut:

Dimensiuni în ambalaj: 37x37x20 mm
Greutatea minimă netă: 9,5 g
Preţ net:
5,87 RON
6,40 RON
Preţ brut:

9501 CHOCOPRINTS DUO

3256 CHOCOPRINTS TRIO

Două cuburi din ciocolată, cu print
comestibil, ambalate într-o cutie din
carton pe care o putem personaliza
conform cerințelor.

Trei cuburi din ciocolată cu print comestibil,
ambalate într-o cutie elegantă din carton, pe
care o putem personaliza conform cerințelor.

Dimensiuni în ambalaj: 74x41x22 mm
Greutatea minimă netă: 19 g
Preţ net:
10,46 RON
11,40 RON
Preţ brut:

9504 CHOCOPRINTS QUATTRO
O cutie cu patru cuburi din ciocolată
cu print comestibil. Cutia poate fi
personalizată în totalitate.
Dimensiuni în ambalaj: 85 x 87 x 30 mm
Greutatea minimă netă: 38 g
Preţ net:
16,97 RON
18,50 RON
Preţ brut:

Dimensiuni în ambalaj: 108 x 108 x 15 mm
Greutatea minimă netă: 29 g
Preţ net:
17,34 RON
18,90 RON
Preţ brut:

Pentru a păstra calitatea excelentă a
produselor noastre
din ciocolată și a printului comestibil, recomandăm păstrarea lor la temperaturi de
sub 20 oC, departe de lumina
directă a soarelui și cu o umiditate a aerului de maxim 60%.
Produsele sunt higroscopice.

Îți plac cuburile noastre cu print comestibil, dar le vrei fără ambalaj? Nimic mai
simplu. Cere account managerului oferta de chocoprints în varianta vrac!

9505 CHOCOPRINTS VRAC

Greutatea minimă netă a unui cub: 9,5 g
Preţ net: / 1 cub:
2,02 RON
Preţ brut: / 1 cub:
2,20 RON
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9517 OXIDE BLACK XS
O cutie elegantă de culoare neagră, în care am
pus două praline din colectiile Chocolissimo
şi două praline "Oxide" cu print comestibil.
Pentru un plus de eleganţă, cutia este legată
cu o panglică Chocolissimo.
Dimensiuni în ambalaj: 87x85x30 mm
Greutatea minimă netă: 50 g
Preţ net:
25,23 RON
27,50 RON
Preţ brut:

9520 OXIDE ONE

9514 OXIDE SOLO

Pralină printată, ambalată într-o cutie albă,
cu fereastră, pentru o prezentare inedită.
Cutia se poate personaliza, de asemenea.

Delicioasa pralină "Oxide", cu umplutură
cremoasă, în crustă de ciocolată albă și
decorată cu print comestibil, într-o cutie
simpatică, pe care o putem personaliza
conform cerințelor.

Dimensiuni în ambalaj:
Greutatea minimă netă:
Preţ net:
Preţ brut:

57x57x20 mm
14 g
8,99 RON
9,80 RON

Dimensiuni în ambalaj: 37x37x20 mm
Greutatea minimă netă: 14 g
Preţ net:
7,52 RON
8,20 RON
Preţ brut:

Pentru a păstra calitatea excelentă a
produselor noastre
din ciocolată și a printului comestibil, recomandăm păstrarea lor la temperaturi de
sub 20 oC, departe de lumina
directă a soarelui și cu o umiditate a aerului de maxim 60%.
Produsele sunt higroscopice.

Pentru a realiza un produs
9518 OXIDE BLACK L

care să fie cât mai bine adaptat

O cutie elegantă de culoare neagră,
în care am pus trei praline din colectiile
Chocolissimo şi trei praline "Oxide"
cu print comestibil. Pentru un plus
de eleganţă, cutia este legată cu
o panglică Chocolissimo.

gusturilor și nevoilor tale, ai

Dimensiuni în ambalaj: 132x95x30 mm
Greutatea minimă netă: 80 g
Preţ net:
35,50 RON
38,70 RON
Preţ brut:

posibilitatea să alegi tipul de
praline conținut de cutie, iar
dacă îţi doreşti mai multe
praline cu print, le putem
include în locul celor normale
pentru un cost suplimentar.

9519 OXIDE BLACK XL
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9515 OXIDE DUO

9516 OXIDE QUARTET

Două praline "Oxide", cu umplutură
cremoasă, în crustă de ciocolată albă,
decorate cu print comestibil, într-o cutie
simpatică, pe care o putem personaliza
conform cerințelor.

Patru praline unice "Oxide", cu umplutură
cremoasă, în crustă de ciocolată albă,
decorate cu print comestibil, într-o cutie
simpatică, pe care o putem personaliza,
conform cerințelor.

Dimensiuni în ambalaj: 74x41x22 mm
Greutatea minimă netă: 28 g
Preţ net:
14,04 RON
15,30 RON
Preţ brut:

Dimensiuni în ambalaj: 87x85x30 mm
Greutatea minimă netă: 56 g
Preţ net:
21,93 RON
23,90 RON
Preţ brut:

CHOCO PRINTS

O cutie elegantă de culoare neagră, în
care am pus patru praline din colectiile
Chocolissimo şi patru praline "Oxide" cu
print comestibil. Pentru un plus de eleganţă,
cutia este legată cu o panglică Chocolissimo.
Dimensiuni în ambalaj: 165x88x30 mm
Greutatea minimă netă: 100 g
Preţ net:
41,19 RON
44,90 RON
Preţ brut:

CHOCO PRINTS
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CHOCOPRINTS MENU
Unicitatea este cea care reprezintă cel mai bine produsele noastre. De aceea, îți oferim opțiunea de a crea propriile
praline cu print comestibil care vor încânta prin gust și aspect pe cei mai mari iubitori ai ciocolatei.

01 CREMĂ DE NUCI
A PRALINĂ "OXIDE"
Delicioasă, cu o formă inedită, acoperită de
ciocolată albă delicată, această pralină oferă
cea mai mare suprafață de print.

CHOCO
PRINTS

Dimensiunile pralinei:
Greutatea minimă netă:
Preţ net:
Preţ brut:

O combinație explozivă din
nuci și ganache delicat de
ciocolată albă.

31x31x15 mm
14 g
3,67 RON
4,00 RON
02 CREMĂ DE ȘAMPANIE
Sofisticata și eleganta șampanie,
într-o cremă delicioasă.

B PRALINĂ "OVAL"
Pralină elegantă și rafinată, în formă ovală,
decorată cu print comestibil.
Dimensiunile pralinei:
Greutatea minimă netă:
Preţ net:
Preţ brut:

30x20x14 mm
7g
3,12 RON
3,40 RON

03 CREMĂ DE COACĂZE NEGRE
Cremă delicioasă, cu bucăți
de coacăze negre, care îi
va încânta pe toți iubitorii
pralinelor fructate.

04 CREMĂ DE CAFEA
Ganache din ciocolată neagră
cu un strop de cafea aromată.
C PRALINĂ "ROUND"
Clasică, dar delicioasă, pralina rotundă este
o alegere sigură de fiecare dată.
Dimensiunile pralinei:
Greutatea minimă netă:
Preţ net:
Preţ brut:

27x17 mm
10 g
3,30 RON
3,60 RON

09 CREMĂ DE CĂPŞUNI
O combinaţie subtilă
de căpşuni dulci şi ganache
de ciocolată albă.

Alege combinaţia preferată!
1) Selectează forma pralinei (A, B sau C)
2) alege umplutura preferată (01, 02, 03, 04, 09)
3) trimite-ne grafica pe care vrei să o printăm pe praline și lasă-ne să te surprindem!
CHOCO PRINTS
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corporate@chocolissimo.ro
WWW.CHOCOLISSIMO.RO
MM BROWN GROUP
MM Brown Sp. z o.o.
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