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ŚLUB I TOWARZYSZĄCE MU WESELE

TO JEDEN Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MOMENTÓW 

W ŻYCIU KAŻDEGO CZŁOWIEKA.

ABY PODKREŚLIĆ WYJĄTKOWOŚĆ

TYCH CHWIL PRZYGOTOWALIŚMY UNIKATOWĄ OFERTĘ 

CZEKOLADOWYCH SŁODKOŚCI, KTÓRE DOSKONALE 

WPISZĄ SIĘ W ATMOSFERĘ TEGO DNIA ORAZ BĘDĄ 

IDEALNĄ OZDOBĄ PAŃSTWA PRZYJĘCIA.

NIEPOWTARZALNE PRALINKI, PRZEPYSZNE 

CZEKOLADOWE BABECZKI, SŁODKIE PODZIĘKOWANIA 

CZY CZEKOLADOWE TELEGRAMY - WSZYSTKO TO SPRAWI 

WIELE PRZYJEMNOŚCI I DOSTARCZY NIEZAPOMNIANYCH 

WRAŻEŃ, ZARÓWNO MŁODEJ PARZE

JAK I ZAPROSZONYM GOŚCIOM.



1

2

WEDDING PREMIERE WEDDING PREMIERE

13360 WEDDING PREMIERE MINI

2 3361 WEDDING PREMIERE MIDI

Wymiary opakowania: 145x117x37 mm
Masa netto minimum: 155 g
Cena netto: 51,38 zł
Cena brutto: 63,20 zł

Klasyczna, drewniana szkatułka z jasnego 
drewna z przepięknym, ślubnym motywem 
kryje 12 ręcznie przygotowywanych 
czekoladek najwyższej jakości.

3360 WEDDING PREMIERE MINI

Wymiary opakowania: 197x145x37 mm197x145x37 mm
Masa netto minimum: 310 g310 g
Cena netto: 85,77 zł85,77 zł
Cena brutto: 105,50 zł105,50 zł

Klasyczna, drewniana szkatułka z jasnego Klasyczna, drewniana szkatułka z jasnego 
drewna z przepięknym, ślubnym motywem drewna z przepięknym, ślubnym motywem 
kryje 24 ręcznie przygotowywanych kryje 24 ręcznie przygotowywanych 
czekoladek najwyższej jakości.czekoladek najwyższej jakości.

3361 WEDDING PREMIERE MIDI WEDDING PREMIERE MIDI
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WEDDING WOODEN BOXES WEDDING WOODEN BOXES
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Wymiary opakowania: 89x87x37 mm
Masa netto minimum: 65 g
Cena netto: 36,18 zł
Cena brutto: 44,50 zł

Ekskluzywna drewniana skrzyneczka 
z afrykańskiego drewna zawiera 5 ręcznie 
robionych, wyselekcjonowanych pralinek.

0201 WEDDING ELEGANCE MINI

Wymiary opakowania: 142x104x37 mm
Masa netto minimum: 155 g
Cena netto: 56,26 zł
Cena brutto: 69,20 zł

Ekskluzywna drewniana skrzyneczka 
z afrykańskiego drewna zawiera 12 ręcznie 
robionych, wyselekcjonowanych pralinek.

0202 WEDDING ELEGANCE

Wymiary opakowania: 114x156x88 mm
Masa netto minimum: 310 g
Cena netto: 128,46 zł
Cena brutto: 158,00 zł

Ekskluzywna drewniana skrzyneczka 
z afrykańskiego drewna, z dwiema szufladkami, 
zawiera 24 ręcznie robione, wyselekcjonowane 
pralinki.

0203 WEDDING CHOCOLATERIE

Wymiary opakowania: 114x156x127 mm
Masa netto minimum: 465 g
Cena netto: 186,18 zł
Cena brutto: 229,00 zł

Ekskluzywna drewniana skrzyneczka 
z afrykańskiego drewna, z trzema 
szufladkami, zawiera 36 ręcznie robionych, 
wyselekcjonowanych pralinek.

0204 WEDDING GRANDE

Wymiary opakowania: 114x156x170 mm
Masa netto minimum: 620 g
Cena netto: 242,68 zł
Cena brutto: 298,50 zł

Uchyl wieczka naszych szkatułek i daj się 
skusić ich szlachetnej zawartości. Ekskluzywna 
drewniana skrzyneczka z afrykańskiego 
drewna, z czterema szufladkami, zawiera 
48 wyselekcjonowanych pralinek.

0206 WEDDING MASSIMO
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WEDDING CUPCAKESWEDDING CUPCAKES

Wymiary opakowania: 82x50x36 mm
Masa netto minimum: 35 g
Cena netto: 9,92 zł
Cena brutto: 12,20 zł

Dwie czekoladki w kształcie amerykańskich 
babeczek podane w weselnym pudełku. 
Idealna ozdoba każdego wesela.

3283 JUST MARRIED CUPCAKES

Wymiary opakowania: 82x50x36 mm
Masa netto minimum: 35 g
Cena netto: 9,92 zł
Cena brutto: 12,20 zł

Wymiary opakowania: 82x50x36 mm
Masa netto minimum: 25 g
Cena netto: 12,11 zł
Cena brutto: 14,90 zł

Dwie pyszne czekoladki inspirowane 
amerykańskimi babeczkami w eleganckim, 
pastelowym pudełku.

Dwie przepyszne i oryginalne pralinki 
Choc&Roll to doskonała słodka przekąska. 
W sam raz na weselną zabawę!

3348 2 CUPCAKES

3349 2 CHOC&ROLL
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PASTEL WEDDING PASTEL WEDDING

Wymiary opakowania: 40x40x30 mm
Masa netto minimum: 12 g
Cena netto: 5,98 zł
Cena brutto: 7,35 zł

Wytworna pralinka otoczona eleganckim 
pudełkiem w pastelowym odcieniu to 
doskonały pomysł na słodką chwilę 
zapomnienia. 

3350 PASTEL CHOCO ONE*

Wymiary opakowania: 69x41x33 mm
Masa netto minimum: 24 g
Cena netto: 8,86 zł
Cena brutto: 10,90 zł

Wymiary opakowania: 87x85x30 mm
Masa netto minimum: 50 g
Cena netto: 20,81 zł
Cena brutto: 25,60 zł

Jeszcze więcej słodkiej rozkoszy. 
Dwie przepyszne pralinki 
w eleganckim pudełku, aby 
przyjemność trwała jeszcze dłużej.

Cztery pralinki zapakowane w pastelowe 
pudełko to kwintesencja doskonałości 
i dobrego smaku. Istnieje możliwość 
wybrania ulubionego koloru wstążki.

3351 PASTEL CHOCO TWO*

3359 PASTEL QUADRO**

 Już przy zamówieniu 

30 szt. produktu istnieje 

możliwość wybrania 

swojej ulubionej czekoladki 

dostępnej w naszym menu.

 Przy zamówieniu 
30 szt. produktu 
możesz wybrać swój 
ulubiony kolor wstążki, 
którą przewiążemy 
pastelowe pudełeczko.
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WEDDING CAKE WEDDING CAKE

2

Wymiary opakowania: 116x40 mm
Masa netto minimum: 85 g
Cena netto: 31,30 zł
Cena brutto: 38,50 zł

Wymiary opakowania: 175x40 mm
Masa netto minimum: 150 g
Cena netto: 47,07 zł
Cena brutto: 57,90 zł

Wymiary opakowania: 175x80 mm
Masa netto minimum: 235 g
Cena netto: 74,47 zł
Cena brutto: 91,60 zł

Pięć niezwykłych i przesłodkich pralinek 
w kształcie kawałeczków wybornych 
tortów skryte w delikatnym, pastelowym 
pudełeczku. Delektuj się wybornym smakiem 
czekoladowego ganache, cytrynowego 
sernika, czekoladowo-wiśniowego tortu 
czy delikatnego kremu z czerwonych jagód.

Osiem niezwykłych i przesłodkich pralinek 
w kształcie kawałeczków wybornych tortów 
wraz z elegancką, okrągłą pralinką skryte 
w delikatnym, pastelowym pudełeczku. 
Delektuj się wybornym smakiem 
czekoladowego ganache, cytrynowego 
sernika, czekoladowo-wiśniowego tortu czy 
delikatnego kremu z czerwonych jagód.

Dwa przesłodkie pudełeczka ułożone na 
sobie i przewiązane piękną kokardą tworzą 
wyjątkowy tort skrywający 14 pysznych 
pralinek. Czekoladki zachwycają niezwykłym 
kształtem kawałków tortu o wybornych 
smakach czekoladowego ganache, 
cytrynowego sernika, czekoladowo-
wiśniowego tortu czy delikatnego kremu 
z czerwonych jagód.

3357 WEDDING CAKE MINI

3358 WEDDING CAKE MIDI

3363 WEDDING CAKE
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WEDDING PRINT PRALINES WEDDING PRINT PRALINES
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Wymiary opakowania: 37x37x20 mm
Masa netto minimum: 14 g
Cena netto: 6,42 zł
Cena brutto: 7,90 zł

Unikalna czekoladka Oxide wypełniona pysznym 
nadzieniem szampańskim, oblana białą czekoladą 
i ozdobiona jadalnym nadrukiem z weselnym 
motywem. Już przy zamówieniu 30 szt. produktu 
istnieje możliwość wybrania indywidualnej wersji 
nadruku na czekoladce: imion ukochanych, daty lub 
weselnego motywu. 

9514 WEDDING OXIDE SOLO

Wymiary opakowania: 74x41x22 mm
Masa netto minimum: 28 g
Cena netto: 10,98 zł
Cena brutto: 13,50 zł

Dwie unikalne czekoladki Oxide wypełnione 
pysznym nadzieniem szampańskim, oblane 
białą czekoladą i ozdobione jadalnym nadrukiem 
z weselnym motywem. Już przy zamówieniu 
30 szt. produktu istnieje możliwość wybrania 
indywidualnej wersji nadruku na czekoladkach: 
imion ukochanych, daty lub weselnego motywu. 

9515 WEDDING OXIDE DUO

Wymiary opakowania: 87x85x30 mm
Masa netto minimum: 56 g
Cena netto: 18,21 zł
Cena brutto: 22,40 zł

Cztery unikalne czekoladki Oxide wypełnione 
pysznym nadzieniem szampańskim, oblane 
białą czekoladą i ozdobione jadalnym nadrukiem 
z weselnym motywem. Już przy zamówieniu 30 szt. 
produktu istnieje możliwość wybrania indywidualnej 
wersji nadruku na czekoladkach: imion ukochanych, 
daty lub weselnego motywu.

9516 WEDDING OXIDE QUARTET
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WEDDING POSTCARD WEDDING POSTCARD

2

Wymiar zdjęcia 130x90 mm
Wymiary opakowania: 175x120x32 mm
Masa netto minimum: 100 g
Cena netto: 34,72 zł
Cena brutto: 42,70 zł

Pudełko zamknięte wieczkiem z wybranym 
przez Ciebie zdjęciem zawiera 8 ręcznie 
robionych czekoladek.

1315 WEDDING CHOCOPOSTCARD MINI

Wymiar zdjęcia 130x90 mm
Wymiary opakowania: 220x150x30 mm
Masa netto minimum: 180 g
Cena netto: 55,69 zł
Cena brutto: 68,50 zł

Pudełko z 15 ręcznie robionymi czekoladkami, 
ze zdjęciem Twojego wyboru.

0314 WEDDING CHOCOPOSTCARD MIDI

Wymiar zdjęciaWymiar zdjęcia 165x115 mm165x115 mm
Wymiary opakowania:Wymiary opakowania: 315x235x40 mm315x235x40 mm
Masa netto minimum:Masa netto minimum: 360 g
Cena netto:Cena netto: 96,34 zł
Cena brutto:Cena brutto: 118,50 zł118,50 zł

Pudełko z 30 ręcznie robionymi czekoladkami, Pudełko z 30 ręcznie robionymi czekoladkami, 
ze zdjęciem Twojego wyboru.ze zdjęciem Twojego wyboru.

1314 WEDDING CHOCOPOSTCARD MAXI WEDDING CHOCOPOSTCARD MAXI

ChocoPostcard - sposób przygotowania:ChocoPostcard - sposób przygotowania:

1. Wybierz swoje ulubione ujęcia.

2. Wybierz jeden z trzech rozmiarów pudełka.

3. Prześlij nam swoje zdjęcie.

4. To wszystko, czego potrzebujemy, aby połączyć Twoje wspomnienia 

z naszym czekoladowym smakiem!
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WEDDING PRALINES WEDDING PRALINES
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Wymiary opakowania: 78x39x39 mm
Masa netto minimum: 10 g
Cena netto: 8,54 zł
Cena brutto: 10,50 zł

Weselne piramidki w białym kolorze, 
ze zdobieniem z serii Just Married 
i kolorową wstążeczką, zawierają 
jedną ręcznie wykonaną czekoladkę. 
Istnieje możliwość bezpłatnego 
dobrania koloru wstążeczki.

3250 WEDDING PIRAMID*

Wymiary opakowania: 42x42x34 mm
Masa netto minimum: 12 g
Cena netto: 6,67 zł
Cena brutto: 8,20 zł

Eleganckie i gustowne, okrągłe 
opakowanie z serii Just Married zawiera 
jedną ręcznie wykonaną czekoladkę. 
Istnieje możliwość ozdobienia pudełeczka 
banderolą z własną grafiką (np. imiona, 
data ślubu lub zdjęcie).

3251 WEDDING ALL AROUND*

Wymiary opakowania:Wymiary opakowania: 87x85x30 mm
Masa netto minimum:Masa netto minimum: 48 g
Cena netto:Cena netto: 16,18 zł
Cena brutto:Cena brutto: 19,90 zł

Białe pudełeczko na cztery ręcznie Białe pudełeczko na cztery ręcznie 
przygotowywane czekoladki. Już przygotowywane czekoladki. Już 
przy zamówieniu 30 szt. produktu przy zamówieniu 30 szt. produktu 
istnieje możliwość wybrania swoich istnieje możliwość wybrania swoich 
ulubionych czekoladek dostępnych ulubionych czekoladek dostępnych 
w naszym menu.w naszym menu.

32523252 JUST WHITE*

Wymiary opakowania:Wymiary opakowania: 87x85x30 mm
Masa netto minimum:Masa netto minimum: 48 g
Cena netto:Cena netto: 16,18 zł
Cena brutto:Cena brutto: 19,90 zł

Delikatne pudełeczko z serii Just Married Delikatne pudełeczko z serii Just Married 
ukrywa cztery ręcznie robione czekoladki. ukrywa cztery ręcznie robione czekoladki. 
Już przy zamówieniu 30 szt. produktu Już przy zamówieniu 30 szt. produktu 
istnieje możliwość wybrania swoich istnieje możliwość wybrania swoich 
ulubionych czekoladek dostępnych ulubionych czekoladek dostępnych 
w naszym menu.w naszym menu.

32533253 JUST MARRIED*

Wymiary opakowania:Wymiary opakowania: 175x45x45 mm
Masa netto minimum:Masa netto minimum: 33 g
Cena netto:Cena netto: 9,59 zł
Cena brutto:Cena brutto: 11,80 zł

Doskonały pomysł na przekąskę Doskonały pomysł na przekąskę 
w trakcie wesela: mleczna czekolada w trakcie wesela: mleczna czekolada 
na patyku do picia na gorąco. na patyku do picia na gorąco. 
Wystarczy zamieszać w gorącym Wystarczy zamieszać w gorącym 
(najlepiej spienionym mleku) (najlepiej spienionym mleku) 
i czekolada gotowa!i czekolada gotowa!

3254 WEDDING CHOCOSTICK MILK WEDDING CHOCOSTICK MILK

Wymiary opakowania:Wymiary opakowania: 175x45x45 mm
Masa netto minimum:Masa netto minimum: 33 g
Cena netto:Cena netto: 9,59 zł
Cena brutto:Cena brutto: 11,80 zł

Doskonały pomysł na przekąskę Doskonały pomysł na przekąskę 
w trakcie wesela: deserowa czekolada w trakcie wesela: deserowa czekolada 
na patyku do picia na gorąco. na patyku do picia na gorąco. 
Wystarczy zamieszać w gorącym Wystarczy zamieszać w gorącym 
(najlepiej spienionym mleku) (najlepiej spienionym mleku) 
i czekolada gotowa!i czekolada gotowa!

3255 WEDDING CHOCOSTICK DARK WEDDING CHOCOSTICK DARK

 Już przy zamówieniu 30 szt. produktu istnieje możliwość wybrania swojej ulubionej czekoladki dostępnej w naszym menu.

Wymiary opakowania: 55x40x40 mm
Masa netto minimum: 12 g
Cena netto: 6,67 zł
Cena brutto: 8,20 zł

Drobny czekoladowy upominek idealnie 
nadaje się jako prezent od nowożeńców 
dla weselnych gości. We wnętrzu małej, 
gustownej torebeczki znajduje się 
wyśmienita, ręcznie wykonana pralinka.

0327 WEDDING JUST MARRIED*
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WEDDING PRALINES WEDDING PRALINES
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Wymiary opakowania: 40x40x30 mm
Masa netto minimum: 12 g
Cena netto: 5,98 zł
Cena brutto: 7,35 zł

Wymiary opakowania:Wymiary opakowania: 40x40x30 mm
Masa netto minimum:Masa netto minimum: 12 g
Cena netto:Cena netto: 5,98 zł
Cena brutto:Cena brutto: 7,35 zł

Kartonowe pudełeczko w kolorze 
jasnego beżu z metalicznym 
połyskiem na jedną, ręcznie robioną 
pralinkę. 

Kartonowe pudełeczko w kolorze ecru 
na jedną, ręcznie robioną pralinkę. 

0019 CHOCOONE BEIGE METALLIC* 0019 CHOCOONE ECRU*

Wymiary opakowania:Wymiary opakowania: 69x41x33 mm
Masa netto minimum:Masa netto minimum: 24 g
Cena netto:Cena netto: 8,86 zł
Cena brutto:Cena brutto: 10,90 zł

Wymiary opakowania: 69x41x33 mm
Masa netto minimum: 24 g
Cena netto: 8,86 zł
Cena brutto: 10,90 zł

Kartonowe pudełeczko w kolorze Kartonowe pudełeczko w kolorze 
jasnego beżu z metalicznym jasnego beżu z metalicznym 
połyskiem na dwie, ręcznie robione połyskiem na dwie, ręcznie robione 
pralinki.pralinki.

Kartonowe pudełeczko w kolorze ecru 
na dwie, ręcznie robione pralinki. 

0316 CHOCOTWO BEIGE METALLIC* 0316 CHOCOTWO ECRU*

Wymiary opakowania: 112x80x46 mm
Masa netto minimum: 40 g
Cena netto: 12,93 zł
Cena brutto: 15,90 zł

Sześć chrupiących czekoladowych krążków 
z wyśmienitymi dodatkami, m.in. takimi jak: 
rodzynki, czy kokosowe chipsy.

3356 WEDDING ROUNDIES 6

 Już przy zamówieniu 30 szt. produktu istnieje możliwość wybrania swojej ulubionej czekoladki dostępnej w naszym menu.
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WEDDING CHOC PRINTS WEDDING CHOC PRINTS

Wymiary opakowania: 85x30x12 mm
Masa netto minimum: 28 g
Cena netto: 7,24 zł
Cena brutto: 8,90 zł

Trzy nadrukowane kostki wykonane z pysznej, 
belgijskiej czekolady, zawierają nadruk imion 
i daty ślubu lub elementów ozdobnych (np. 
kwiaty, serce).

3257 CHOCOPRINTS TRIO MINI

Wymiary opakowania: 108x108x15 mm
Masa netto minimum: 28 g
Cena netto: 12,93 zł
Cena brutto: 15,90 zł

Trzy nadrukowane kostki wykonane 
z pysznej, belgijskiej czekolady 
w ozdobnym pudełeczku, zawierają 
nadruk imion i daty ślubu.

3256 CHOCOPRINTS TRIO
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WEDDING TELEGRAM WEDDING TELEGRAM

Wymiary opakowania: 260x145x19 mm
Masa netto minimum: 200 g
Cena netto: 31,38 zł
Cena brutto: 38,60 zł

Czekoladowy telegram zapakowany w piękną 
kopertę ozdobioną ślubnym motywem. 
Idealny pomysł na oryginalne życzenia ślubne.

2401 CZEKOLADOWY TELEGRAM W KOPERCIE

Wymiary opakowania:Wymiary opakowania: 310x111x25 mm
Masa netto minimum:Masa netto minimum: 190 g
Cena netto:Cena netto: 55,93 zł
Cena brutto:Cena brutto: 68,80 zł

Wymiary opakowania: 370x170x25 mm370x170x25 mm
Masa netto minimum: 456 g
Cena netto: 92,89 zł
Cena brutto: 114,25 zł

Gustowna drewniana skrzyneczka Gustowna drewniana skrzyneczka 
w klasycznym kształcie skrywająca w klasycznym kształcie skrywająca 
czekoladowe życzenia. Góra skrzyneczki czekoladowe życzenia. Góra skrzyneczki 
ozdobiona kolorowym nadrukiem.ozdobiona kolorowym nadrukiem.

Gustowna drewniana skrzyneczka 
w klasycznym kształcie skrywająca 
czekoladowe życzenia. Góra skrzyneczki czekoladowe życzenia. Góra skrzyneczki 
ozdobiona kolorowym nadrukiem.

24212421 CZEKOLADOWY TELEGRAM W SKRZYNECZCE 

2411 CZEKOLADOWY TELEGRAM W DUŻEJ SKRZYNECZCE CZEKOLADOWY TELEGRAM W DUŻEJ SKRZYNECZCE

1 2401 WEDDING ENVELOPE TELEGRAM

2 2421 WEDDING WOOD TELEGRAM CTX10

32411 WEDDING WOOD TELEGRAM CTX12
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WEDDING SETS WEDDING SETS

Wymiary opakowania:Wymiary opakowania: 410x410x110 mm410x410x110 mm
Masa netto minimum:Masa netto minimum: 800 g
Cena netto: 227,07 zł
Cena brutto: 279,30 zł

Eleganckie, okrągłe pudełko z jasnego Eleganckie, okrągłe pudełko z jasnego Eleganckie, okrągłe pudełko z jasnego 
drewna zawiera: czekoladowy telegram drewna zawiera: czekoladowy telegram drewna zawiera: czekoladowy telegram 
z życzeniami Twojego wyboru, 30 z życzeniami Twojego wyboru, 30 
pralinek w opakowaniu ze zdjęciem pralinek w opakowaniu ze zdjęciem pralinek w opakowaniu ze zdjęciem 
Twojego wyboru, 8 pralinek torcików,  Twojego wyboru, 8 pralinek torcików,  Twojego wyboru, 8 pralinek torcików,  
czekoladowe krążki z dodatkami, 4 czekoladowe krążki z dodatkami, 4 czekoladowe krążki z dodatkami, 4 
pralinki serca w pudełeczku z kokardą.pralinki serca w pudełeczku z kokardą.pralinki serca w pudełeczku z kokardą.

8426 WEDDING SET 1 WEDDING SET 1

Wymiary opakowania:Wymiary opakowania: 360x191x105 mm360x191x105 mm
Masa netto minimum:Masa netto minimum: 420 g
Cena netto: 149,19 zł
Cena brutto: 183,50 zł

Wymiary opakowania:Wymiary opakowania: 268x205x83 mm268x205x83 mm
Masa netto minimum:Masa netto minimum: 290 g
Cena netto: 98,46 zł
Cena brutto: 121,10 zł

Drewniana skrzyneczka z jasnego drewna Drewniana skrzyneczka z jasnego drewna Drewniana skrzyneczka z jasnego drewna 
zawiera: 15 pralinek w opakowaniu ze zawiera: 15 pralinek w opakowaniu ze zawiera: 15 pralinek w opakowaniu ze 
zdjęciem Twojego wyboru, 5 pralinek zdjęciem Twojego wyboru, 5 pralinek zdjęciem Twojego wyboru, 5 pralinek 
torcików, 2 czekoladowe babeczki, torcików, 2 czekoladowe babeczki, 
czekoladę do picia na patyku, czekoladowe czekoladę do picia na patyku, czekoladowe czekoladę do picia na patyku, czekoladowe 
krążki z dodatkami, 4 pralinki serca krążki z dodatkami, 4 pralinki serca krążki z dodatkami, 4 pralinki serca 
w pudełeczku z kokardą.w pudełeczku z kokardą.

Ozdobne pudełko przewiązane wstążką Ozdobne pudełko przewiązane wstążką Ozdobne pudełko przewiązane wstążką 
zawiera: 8 pralinek w opakowaniu ze zawiera: 8 pralinek w opakowaniu ze zawiera: 8 pralinek w opakowaniu ze 
zdjęciem Twojego wyboru, 5 pralinek zdjęciem Twojego wyboru, 5 pralinek zdjęciem Twojego wyboru, 5 pralinek 
torcików, 2 czekoladowe babeczki, torcików, 2 czekoladowe babeczki, 
czekoladę do picia na patyku, czekoladowe czekoladę do picia na patyku, czekoladowe czekoladę do picia na patyku, czekoladowe 
krążki z dodatkami.krążki z dodatkami.

8427 WEDDING SET 2 WEDDING SET 2

8428 WEDDING SET 3 WEDDING SET 3
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WEDDING GIFT WEDDING GIFT

Wymiary 210x147 mm
Cena netto: 11,30 zł
Cena brutto: 13,90 zł

Wymiary opakowania: 178x143x15 mm
Masa netto minimum: 55 g
Cena netto: 15,04 zł
Cena brutto: 18,50 zł

Elegancki bilecik, przy pomocy którego możesz 
zaprosić bliskich na ślub lub wesele. A może 
chciałbyś za jego pośrednictwem podziękować 
swym gościom za wspólne przeżywanie tego 
wyjątkowego dnia? Twoje życzenia połączone 
z wybranym przez Ciebie zdjęciem w pięknym 
bileciku będą niezwykłą pamiątką dla gości!

Uroczy, słodki upominek dla nowożeńców. 
Karta z sześcioma czekoladowymi kostkami 
z serduszkiem (3 mleczne i 3 białe) i 
życzeniami o treści: „Niech wspólne życie 
słodko Wam płynie, niczym rzeka w czekolady 
krainie". To idealny pomysł na drobny dodatek 
np. do kwiatów.

7075 WEDDING CARD WITH POSTCARD

3282 WEDDING SWEET MESSAGE

Zachwyciłeś się nasza Słodka Wiadomością i chciałbyś wysłać ją jako zaproszenie 

na ślub lub wesele? Już przy zamówieniu 30 szt. bilecik wypełnimy Twoją treścią 

oraz dodamy wybrane przez Ciebie czekoladki z jadalnym nadrukiem. Oczaruj 

swych weselnych gości niezwykłym zaproszeniem!

Cena netto: 20,73 zł, Cena brutto: 25,50 zł.
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Każdy kto dba o swoją markę,

chce by jego znak fi rmowy znajdował się 

tylko na produktach najwyższej jakości. 

Jeśli szukasz wyjątkowego produktu, 

czekoladowe upominki fi rmowe 

Chocolissimo są do Twoich usług!

upominki@choco.pl

tel.: +48 22 244 27 09

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. 

Wszystkie ceny wyrażone w polskich złotych. Ceny mogą ulec zmianie. 



WWW.CHOCOLISSIMO.PL
biuro@chocolissimo.pl
infolinia: 801 000 609
tel/fax: 61 870 89 82

MM BROWN GROUP S.A. SP.K.
ul. Ostrowska 582

61-324 Poznań


