
SPRING CHOCOLATES



MĂRȚIȘOARE DULCI PENTRU 
O PRIMĂVARĂ FLOWER POWER

NOUL AN 2020 VĂ OFERĂ ÎN DAR O PRIMĂVARĂ DEOSEBITĂ, UNA FLOWER POWER! 
PENTRU A O ÎNTÂMPINA CÂT MAI POTRIVIT, SETEAZĂ-ȚI ENERGIA LA COTE MAXIME, IAR 
CIOCOLATA ESTE ÎNTOTDEAUNA CEA MAI BUNĂ IDEE ÎN MARTIE. FOLOSIȚI ACEASTĂ 
OCAZIE MINUNATĂ PENTRU A TRANSMITE SIMBOLURILE PRIMĂVERII PARTENERILOR DE 

AFACERI, CLIENȚILOR SAU ANGAJAȚILOR!
ESTE UN MOMENT IDEAL DE A REÎMPROSPĂTA LEGĂTURILE ŞI DE A TRANSMITE 
GÂNDURI FRUMOASE.  DE ACEEA, AM PREGĂTIT O SERIE DE PRODUSE FLOWER POWER: 
PRALINE ÎN FORMĂ DE FLORI, TABLETE DIN CIOCOLATĂ CU INGREDIENTE FLORALE 
SAU TELEGRAME CU URĂRI DE PRIMĂVARĂ, REALIZATE DIN CIOCOLATĂ BELGIANĂ DE 
CALITATE PREMIUM, AMBALATE ÎN CUTII CREATIVE ȘI ORIGINALE, PE CARE LE PUTEM 

PERSONALIZA CU LOGO-UL COMPANIEI, CU MESAJE SAU IMAGINI SPECIALE.

CHOCOLISSIMO ESTE CEL MAI DULCE MESAGER AL PRIMĂVERII.



FLOWER POWER

LIMITED 
EDITION

 RUBY PINK FLOWER 

 Dimensiuni în ambalaj: 195×195×20 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 44,16 RON 

 O floare inedită realizată din noua ciocolată 
roz – Ruby – cu gustul său dulce-acrișor, 
decorată cu rubarbă și jeleu în formă de inimă. 
Delicioasa formă este ambalat într-o cutie roz cu 
grafică Bloom. 
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LITTLE DAISY

3246    LITTLE DAISY 

 Dimensiuni în ambalaj: 93×173×33 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 29,45 RON 

 Flori de ciocolată dulci, delicate şi de neuitat. 
Alegerea perfectă pentru un cadou subtil pentru 
femei, in zilele de sărbătoare ale lunii Martie. 
9 flori de ciocolată în format 2D, ambalate 
într-o cutie veselă. 

5224    LITTLE DAISY SOLO 

 Dimensiuni în ambalaj: 115×70×9 mm 
 Greutate netă: 12 g 
 Preţ net: 9,17 RON 

 Floare din ciocolată, ambalată individual, 
pentru un cadou inedit la început de Primăvară. 
Ambalajul poate fi personalizat pentru a creea 
un Mărţişor inedit şi delicios. 

1849    LITTLE DAISY FIGURINES  

 Dimensiuni în ambalaj: 200×140×19 mm 
 Greutate netă: 35 g 
 Preţ net: 18,07 RON 

 Un set cu 3 flori din ciocolată delicioasă, 
ambalate într-o cutie elegantă, potrivită pentru 
un cadou inspirat la începutul Primăverii.  

184901    3 LITTLE TULIPS  

 Dimensiuni în ambalaj: 200×140×19 mm 
 Greutate netă: 45 g 
 Preţ net: 18,07 RON 

 3 figurine în formă de lalea realizate din 
ciocolată cu lapte catifelată și ambalate într-o 
cutie elegantă. 
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CHOCOBOUQUETTE

1850    CHOCOBOUQUETTE 

 Dimensiuni în ambalaj: 240×160×45 mm 
 Înălţimea fi gurinei: 134 mm 
 Greutate netă: 210 g 
 Preţ net: 97,98 RON 

 Florile sunt simbolul Primăverii, iar florile din 
ciocolată sunt într-adevăr irezistibile! 
ChocoBouquette este un set impresionant, 
realizat din trei flori de ciocolată în format 3D, 
cu înălţime de 15 cm, ambalat într-o cutie 
elegantă, care se poate personaliza. *Pentru a 
face din aceste produse un cadou special, 
putem personaliza cutiile în totalitate, putem 
printa panglica cu mesaje speciale, sau logo şi 
putem chiar înlocui una dintre pralinele standard 
cu praline pe care prităm logo sau mesaj 
personalizat. Pentru detalii, vă invităm să ne 
scrieţi la corporate@chocolissimo.ro  

3068    DAISY ONE PINK/YELLOW/
WHITE 

 Dimensiuni în ambalaj: 157×90×44 mm 
 Înălţimea fi gurinei: 134 mm 
 Greutate netă: 70 g 
 Preţ net: 41,01 RON 

 Simpaticele flori Daisy sunt disponibile şi 
ambalate individual, fiind un cadou perfect 
pentru ziua de 1 Martie. Florile sunt realizate 
din ciocolată cu lapte delicioasă, disponibile în 
trei culori: roz, alb şi galben. 
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LOVE & ROLL & CUPCAKES

1410    LOVE & ROLL 4 

 Dimensiuni în ambalaj: 105×105×40 mm 
 Greutate netă: 50 g 
 Preţ net: 36,33 RON 

 Un set delicios care include 4 rulouri de 
ciocolată cu cremă, ambalate într-o cutie 
elegantă 

1411    LOVE & ROLL 6 

 Dimensiuni în ambalaj: 148×148×40 mm 
 Greutate netă: 75 g 
 Preţ net: 50,92 RON 

 Un set delicios care include 6 rulouri de 
ciocolată cu cremă, ambalate într-o cutie 
elegantă 

1413    LOVE & CUPCAKE 4 

 Dimensiuni în ambalaj: 105×105×40 mm 
 Greutate netă: 75 g 
 Preţ net: 28,90 RON 

 Patru praline dulci în formă de brioșă puse 
împreună în cutie cu sertar.  

1412    LOVE & CUPCAKE 7 

 Dimensiuni în ambalaj: 148×148×40 mm 
 Greutate netă: 130 g 
 Preţ net: 42,29 RON 

 Şase praline dulci în formă de brioșă puse 
împreună în cutie cu sertar.  

1317    POSTCARD MIDI HEART 

 Dimensiuni în ambalaj: 238×170×34 mm 
 Greutate netă: 180 g 
 Preţ net: 74,04 RON 

 Un set de 15 praline delicioase ambalate într-o 
cutie romantică, capacul cutiei este decorat cu 
fotografia sau grafica aleasă. 
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CHOCOLATE SQUARES

1393    SQUARE MINI WITH FRUITS 

 Dimensiuni în ambalaj: 105×105×40 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 36,33 RON 

 Căpșuni delicioase acoperite de ciocolată cu 
lapte, într-o cutie elegantă decorată cu auriu și 
albastru. Gustul delicios și aroma plăcută de 
fructe fac o pereche armonioasă cu ciocolată 
dulce. 

1389    SQUARE MINI WITH 
CHOC&ROLL 

 Dimensiuni în ambalaj: 105×105×40 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 36,70 RON 

 Această cutie pătrată conţine patru specialităţi 
originale, rulouri Choc& Roll într-o varietate de 
arome: căpşune, latte macchiato, cremă de 
zahăr ars şi frangipane. 

1392    SQUARE MIDI 

 Dimensiuni în ambalaj: 148×148×40 mm 
 Greutate netă: 75 g 
 Preţ net: 50,00 RON 

 Cutia elegantă ascunde 6 delicatese din 
ciocolată, Choc & Roll. Cutia este proiectată 
într-o manieră care face posibilă observarea 
umpluturii fiecăreia. Ea este un set ideal pentru 
a fi făcut cadou sau pentru a fi consumat pentru 
plăcerea proprie.  

1391    SQUARE MAXI 

 Dimensiuni în ambalaj: 215×215×40 mm 
 Greutate netă: 225 g 
 Preţ net: 60,64 RON 

 Cutia elegantă ascunde 12 praline delicioase 
CupCakes în formă de brioșă. Varietatea de 
arome va satisface cele mai exigente gusturi. 

1390    SQUARE SET 

 Dimensiuni în ambalaj: 215×215×127 mm 
 Greutate netă: 400 g 
 Preţ net: 148,90 RON 

 Un set formidabil de specialități din ciocolată. 
Acesta conține trei cutii formate într-o piramidă și 
legate cu o panglică elegantă. 
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CHOCOLATE GARDEN SET

3074    CHOCOLATE GARDEN SET 

 Dimensiuni în ambalaj: 202×124×20 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 40,18 RON 

 Un delicios set pentru grădinărit din ciocolată 
cu lapte şi finisaje atent realizate din ciocolată 
neagră şi ciocolată albă. Cutia este 
împachetată cu o panglică de Primăvară. 

8468    CHOCOLATE GARDEN SET 
WITH DAISY ONE 

 Dimensiuni în ambalaj: 202×124×64 mm 
 Greutate netă: 170 g 
 Preţ net: 72,02 RON 

 Un set de grădinărit pentru iubitorii naturii, 
realizat din ciocolată delicioasă cu lapte, 
căruia i-am adăugat o frumoasă floare din 
ciocolată. Setul de grădinărit și floarea vor fi 
prinse împreună cu panglică roșie cu mesajul 
"Primăvară frumoasă!" 
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FLOWER PRALINES

184601    FLOWER PRALINES 3 

 Dimensiuni în ambalaj: 157×115×38 mm 
 Greutate netă: 30 g 
 Preţ net: 27,00 RON 

 Două praline în formă de floare, în cutie din 
carton cu tematică veselă de primăvară. Cutia 
poate fi personalizată cu mesaj și logo în zona 
cu fundal roșu. 

184602    FLOWER PRALINES 6 

 Dimensiuni în ambalaj: 168×156×38 mm 
 Greutate netă: 60 g 
 Preţ net: 34,95 RON 

 Patru praline în formă de floare, în cutie din 
carton cu tematică veselă de primăvară. Cutia 
poate fi personalizată cu mesaj și logo în zona 
cu fundal roșu. 
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SPRING FLOWERS

3281    SPRING FLOWERS 6 

 Dimensiuni în ambalaj: 195×195×20 mm 
 Greutate netă: 120 g 
 Preţ net: 59,36 RON 

 Flori adorabile din ciocolată delicioasă 
decorată cu ingrediente inedite: zmeură uscată, 
nucă de cocos, boabe de cacao, migdale, sau 
căpșuni uscate, ambalate într-o cutie elegantă 
din lemn pe care putem grava un mesaj special 
sau logoul companiei. 

1878    SPRING FLOWERS 4 

 Dimensiuni în ambalaj: 315×115×25 mm 
 Greutate netă: 80 g 
 Preţ net: 50,00 RON 

 4 flori din cea mai bună ciocolată belgiană, în 
toate sortimentele: ciocolată albă, ciocolată cu 
lapte şi ciocolată neagră. Toate aşezate delicat 
într-o cutie elegantă din lemn pe care putem 
grava un text special sau logoul companiei. 
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SPRING WHITE

0372    SPRING WHITE XL 

 Dimensiuni în ambalaj: 165×88×30 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 43,03 RON 

 Un Mărțișor dulce, format din opt praline 
delicate, patru praline standard din colecțiile 
Chocolissimo și patru praline din ciocolată albă 
pe care printăm logo sau simboluri de 
primăvară, într-o cutie albă elegantă, legată cu 
panglică roșie cu mesajul "Primăvară frumoasă!" 

0371    SPRING WHITE L 

 Dimensiuni în ambalaj: 132×95×30 mm 
 Greutate netă: 75 g 
 Preţ net: 37,06 RON 

 Un Mărțișor dulce, format din șase praline 
delicate, trei din ciocolată cu lapte, o pralină 
din ciocolată albă, printată cu simbolul unui 
ghiocel, una printată cu data zilei de 1 Martie 
și una pe care putem printa logo, într-o cutie 
albă elegantă, legată cu panglică roșie cu 
mesajul "Primăvară frumoasă!" 

0370    SPRING WHITE XS 

 Dimensiuni în ambalaj: 87×85×30 mm 
 Greutate netă: 50 g 
 Preţ net: 26,33 RON 

 Un Mărțișor dulce, format din patru praline 
delicate, două din ciocolată cu lapte, o pralină 
din ciocolată albă, printată cu simbolul unui 
ghiocel și una pe care putem printa logo, într-o 
cutie albă elegantă, legată cu panglică roșie cu 
mesajul "Primăvară frumoasă!" 

CHOCOLISSIMO SPRING CHOCOLATES 19



SPRING WHITE

9504    CHOCPRINTS QUATTRO 

 Dimensiuni în ambalaj: 87×85×30 mm 
 Greutate netă: 38 g 
 Preţ net: 18,35 RON 

 O cutie cu patru cuburi din ciocolată pe care 
putem printa logo-ul companiei sau o altă 
grafică personalizată, ambalate într-o cutie 
albă. Aceasta poate fi oferită cadou invitaţilor 
cu ocazia evenimentelor sociale sau corporate. 

3256    CHOCOPRINTS TRIO 

 Dimensiuni în ambalaj: 108×108×15 mm 
 Greutate netă: 28 g 
 Preţ net: 18,07 RON 

 Trei cuburi din ciocolată belgiană pe care 
putem printa logo-ul companiei sau o altă 
grafică personalizată, ambalate într-o cutie 
elegantă căreia îi putem adăuga panglică 
satinată. 

3257    CHOCOPRINTS TRIO MINI 

 Dimensiuni în ambalaj: 85×30×12 mm 
 Greutate netă: 28 g 
 Preţ net: 12,75 RON 

 Trei cuburi din ciocolată belgiană pe care 
putem printa logo-ul companiei sau o altă 
grafică personalizată, ambalate într-o cutie cu 
un capac transparent. 

9501    CHOCPRINTS DUO 

 Dimensiuni în ambalaj: 74×41×22 mm 
 Greutate netă: 19 g 
 Preţ net: 11,74 RON 

 Două cuburi din ciocolată belgină pe care 
putem printa logo-ul companiei sau o altă 
grafică personalizată, ambalate într-o cutie 
albă, elegantă. 
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CHOCOLATE GARDEN SET

9509    CHOCOPRINTS BAR 

 Dimensiuni în ambalaj: 223×156×13 mm 
 Dimensiune ciocolata: 155×88×7 mm 
 Greutate netă: 120 g 
 Preţ net: 38,81 RON 

 O tabletă mare din ciocolată albă pe care 
printăm o grafică de primăvară și un mesaj 
specific, împreună cu logo. Tableta este 
ambalată în cutie albă cu fereastră și prinsă cu 
o panglică roșie cu mesajul "Primăvară 
frumoasă!" 

9522    CHOCOPRINTS CARD  

 Dimensiuni în ambalaj: 151×119×15 mm 
 Dimensiune ciocolata: 80×50×7 mm 
 Greutate netă: 35 g 
 Preţ net: 23,30 RON 

 O mini-tabletă din ciocolată albă pe care 
printăm o grafică de primăvară și un mesaj 
specific, împreună cu logo. Tableta este 
ambalată în cutie albă cu fereastră și prinsă cu 
o panglică roșie cu mesajul "Primăvară 
frumoasă!" 
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SPRING POSTCARDS

1315    CHOCOPOSTCARD MINI RED 

 Dimensiuni în ambalaj: 184×137×34 mm 
 Dimensiunile imaginii: 130×90 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 47,43 RON 

 Un produs inedit prin modul în care combină 
cea mai fină ciocolată cu cele mai calde urări. 
Această cutie plină cu bomboane de ciocolată 
realizate manual are pe capac ataşată 
o felicitare inedită, care poate fi personalizată 
cu orice imagine sau text, specifice sezonului. 
Disponibilă în varianta de culoare roşie.Cutia 
conţine 8 bomboane de ciocolată. Dimensiunile 
fotografiei: 130 x 90 mm. 

1315    CHOCOPOSTCARD MINI SILVER 

 Dimensiuni în ambalaj: 184×137×34 mm 
 Dimensiunile imaginii: 130×90 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 47,43 RON 

 Un produs inedit prin modul în care combină 
cea mai fină ciocolată cu cele mai calde urări. 
Această cutie plină cu bomboane de ciocolată 
realizate manual are pe capac ataşată o 
felicitare inedită, care poate fi personalizată cu 
orice imagine sau text, specifice sezonului. 
Disponibilă în varianta de culoare verde. 

1315    CHOCOPOSTCARD MINI LIGHT 
GREEN 

 Dimensiuni în ambalaj: 184×137×34 mm 
 Dimensiunile imaginii: 130×90 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 47,43 RON 

 Un produs inedit prin modul în care combină 
cea mai fină ciocolată cu cele mai calde urări. 
Această cutie plină cu bomboane de ciocolată 
realizate manual are pe capac ataşată o 
felicitare inedită, care poate fi personalizată cu 
orice imagine sau text, specifice sezonului. 
Disponibilă în varianta de culoare argintie. 
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SPRING POSTCARDS

0314    CHOCOPOSTCARD MIDI RED 

 Dimensiuni în ambalaj: 238×170×34 mm 
 Dimensiunile imaginii: 130×90 mm 
 Greutate netă: 180 g 
 Preţ net: 74,04 RON 

 O cutie remarcabilă, cu 15 praline delicate, din 
ciocolată belgiană, umplute cu creme 
delicioase. Capacul cutiei poate fi personalizat 
cu fotografia preferată.

Cutia conţine 15 bomboane de ciocolată.
Dimensiunile fotografiei: 130 x 90 mm. 

0314    CHOCOPOSTCARD MIDI SILVER 

 Dimensiuni în ambalaj: 238×170×34 mm 
 Dimensiunile imaginii: 130×90 mm 
 Greutate netă: 180 g 
 Preţ net: 74,04 RON 

 O cutie remarcabilă, cu 15 praline delicate, din 
ciocolată belgiană, umplute cu creme 
delicioase. Capacul cutiei poate fi personalizat 
cu fotografia preferată. 

0314    CHOCOPOSTCARD MIDI LIGHT 
GREEN 

 Dimensiuni în ambalaj: 238×170×34 mm 
 Dimensiunile imaginii: 130×90 mm 
 Greutate netă: 180 g 
 Preţ net: 74,04 RON 

 O cutie remarcabilă, cu 15 praline delicate, din 
ciocolată belgiană, umplute cu creme 
delicioase. Capacul cutiei poate fi personalizat 
cu fotografia preferată. 
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AMERICAN CUPCAKESICAN CUPCAKES

0995    AMERICAN CUPCAKES 8 

 Dimensiuni în ambalaj: 185×110×44 mm 
 Greutate netă: 150 g 
 Preţ net: 46,88 RON 

 Opt praline în formă de brioşă, umplute cu 
creme delicioase din caramel, cappucino si 
fructe de pădure. Cutia este personalizată cu un 
sticker de culoare roșie cu mesajul "Primăvară 
frumoasă!". Stickerul poate fi personalizat cu 
mesajul dorit sau logo. 

0994    AMERICAN CUPCAKES 6 

 Dimensiuni în ambalaj: 150×110×44 mm 
 Greutate netă: 110 g 
 Preţ net: 37,89 RON 

 Şase praline în formă de brioşă, umplute cu 
creme delicioase din caramel, cappucino si 
fructe de pădure. Cutia este personalizată cu un 
sticker de culoare roșie cu mesajul "Primăvară 
frumoasă!". Stickerul poate fi personalizat cu 
mesajul dorit sau logo. 

0993    AMERICAN CUPCAKES 4 

 Dimensiuni în ambalaj: 110×110×44 mm 
 Greutate netă: 75 g 
 Preţ net: 28,90 RON 

 Patru praline în formă de brioşă, umplute cu 
creme delicioase din caramel, cappucino si 
fructe de pădure. Cutia este personalizată cu un 
sticker de culoare roșie cu mesajul "Primăvară 
frumoasă!". Stickerul poate fi personalizat cu 
mesajul dorit sau logo. 
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SWEET CAKES

3357    SWEET CAKE MINI 

 Dimensiuni în ambalaj: 116×40 mm 
 Greutate netă: 85 g 
 Preţ net: 44,86 RON 

 Cinci praline excepţionale şi dulci în formă de 
felie de tort, prezentate într-o cutie delicată, 
pastelată. Savuraţi gustul minunat al ciocolatei 
ganache, prăjiturii cu brânză şi lămâie, prăjiturii 
cu ciocolată şi cireşe sau cremei subtile de 
căpşune. 

3358    SWEET CAKE MIDI 

 Dimensiuni în ambalaj: 175×40 mm 
 Greutate netă: 150 g 
 Preţ net: 62,84 RON 

 Opt praline excepţionale şi dulci în forma de 
felie de tort cu o pralină elegantă, într-o cutie 
delicată, pastelată. Savuraţi gustul minunat al 
ciocolatei ganache, prăjiturii cu brânză şi 
lămâie, prăjiturii cu ciocolată şi cireşe sau 
cremei subtile de căpşune. 

3363    SWEET CAKE MAXI 

 Dimensiuni în ambalaj: 175×80 mm 
 Greutate netă: 235 g 
 Preţ net: 99,08 RON 

 Două cutii de dulciuri neobişnuite, puse una 
peste cealaltă, legate cu o fundă frumoasă, 
creează un set care include 14 praline 
delicioase. Deliciul din ciocolată care seamănă 
cu bucăţile de prăjitură au arome delicioase de 
ganache, prăjitura cu brânză şi lămâie, prăjitura 
cu ciocolată şi cireşe sau crema subtilă de 
căpşune. 
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SUPER

3248    SUPER GIRL 

 Dimensiuni în ambalaj: 130×95×32 mm 
 Greutate netă: 70 g 
 Preţ net: 26,70 RON 

 Şase praline delicioase împachetate într-o cutie 
deosebită, special realizată pentru o Super Girl. 

3089    SUPER WOMAN 

 Dimensiuni în ambalaj: 130×95×32 mm 
 Greutate netă: 70 g 
 Preţ net: 26,70 RON 

 Şase praline delicioase împachetate într-o cutie 
deosebită, cu grafică specială Super Woman. 
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SPRING DELICIOUS WEEK

3231    DELICIOUS WEEK PINK 

 Dimensiuni în ambalaj: 260×100×45 mm 
 Greutate netă: 225 g 
 Preţ net: 70,73 RON 

 O cutie elegantă prinsă cu panglică roz şi cu 
conţinut delicios, ideal pentru un răsfăţ 
primăvăratic: două cuburi de ciocolată de baut 
şi un mix de praline belgiene delicate şi 
specialităţi din ciocolată premium. 

1851    DELICIOUS WEEK GOLD 

 Dimensiuni în ambalaj: 260×100×45 mm 
 Greutate netă: 225 g 
 Preţ net: 70,73 RON 

 O cutie eleganta prinsa cu panglica aurie si cu 
un continut ideal pentru un rasfat primavaratic: 
doua cuburi de ciocolata de baut si un mix de 
praline belgiene delicate si specialitati din 
ciocolata premium. 
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VENUS COLLECTION

1601    VENUS PRETTY 

 Dimensiuni în ambalaj: 240×182×40 mm 
 Greutate netă: 160 g 
 Preţ net: 69,63 RON 

 Pentru cei care apreciază formele elegante şi 
chic am pregătit o colecţie de cutii ovale, în 
care am aşezat praline Chocolissimo 
excepţionale, din ciocolată catifelată, ideale 
pentru un cadou elegant. 

1602    VENUS BEAUTY 

 Dimensiuni în ambalaj: 240×182×70 mm 
 Greutate netă: 320 g 
 Preţ net: 113,03 RON 

 O cutie extraordinar de elegantă, cu două 
straturi de praline delicate, din cea mai bună 
ciocolată belgiană. 

1326    VENUS PACK 

 Dimensiuni în ambalaj: 240×182×120 mm 
 Greutate netă: 350 g 
 Preţ net: 162,29 RON 

 Un cadou sofisticat şi surprinzător, format din 
toate cele trei variante de praline Venus, prinse 
cu o panglică elegantă.

*Pentru a face din aceste produse un cadou 
special, putem personaliza cutiile în totalitate, 
putem printa panglica cu mesaje speciale, sau 
logo şi putem chiar înlocui una dintre pralinele 
standard cu praline pe care prităm logo sau 
mesaj personalizat. Pentru detalii, vă invităm să 
ne scrieţi la corporate@chocolissimo.ro  
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SPRING PREMIERE

1888    BLOOM PREMIERE MINI 

 Dimensiuni în ambalaj: 117×145×37 mm 
 Greutate netă: 125 g 
 Preţ net: 69,82 RON 

 Zece praline cu umpluturi delicioase, aşezate cu 
grijă într-o cutie din lemn, decorată cu motive 
florale, în culori pastelate. Cutia poate fi 
personalizată cu grafica dorită, logo sau mesaj 
special. 

1887    BLOOM PREMIERE 

 Dimensiuni în ambalaj: 145×197×37 mm 
 Greutate netă: 250 g 
 Preţ net: 115,96 RON 

 Douazeci de praline cu umpluturi delicioase, 
aşezate cu grijă într-o cutie din lemn, decorată 
cu motive florale, în culori pastelate. Cutia 
poate fi personalizată cu grafica dorită, logo 
sau mesaj special. 

3360    PREMIERE MINI DECOR 

 Dimensiuni în ambalaj: 117×145×37 mm 
 Greutate netă: 125 g 
 Preţ net: 69,27 RON 

 Zece praline cu umpluturi surprinzătoare, 
aşezate într-o cutie elegantă din lemn deschis la 
culoare cu un ornament delicat. Cutia poate fi 
personalizată cu grafica dorită, logo sau mesaj 
special. 

3361    PREMIERE DECOR 

 Dimensiuni în ambalaj: 145×197×37 mm 
 Greutate netă: 250 g 
 Preţ net: 119,45 RON 

 Douăzeci de praline cu umpluturi 
surprinzătoare, aşezate într-o cutie elegantă din 
lemn deschis la culoare cu un ornament delicat. 
Cutia poate fi personalizată cu grafica dorită, 
logo sau mesaj special. 
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WOODEN BOXES LADIES EDITION

0202    ELEGANCE LADIES EDITION 

 Dimensiuni în ambalaj: 143×104×37 mm 
 Greutate netă: 125 g 
 Preţ net: 71,65 RON 

 Zece praline delicioase, într-o cutie elegantă din 
lemn Okume, închis la culoare, gravată cu 
motive florale. Cutia poate fi personalizată cu 
grafica dorită, logo sau mesaj special.  

0203    CHOCOLATERIE LADIES 
EDITION 

 Dimensiuni în ambalaj: 156×114×89 mm 
 Greutate netă: 250 g 
 Preţ net: 167,98 RON 

 Douăzeci de praline delicioase, într-o cutie 
elegantă din lemn Okume, cu două sertare, 
gravată cu motive florale. Cutia poate fi 
personalizată cu grafica dorită, logo sau mesaj 
special. 

0204    GRANDE LADIES EDITION 

 Dimensiuni în ambalaj: 156×127×114 mm 
 Greutate netă: 375 g 
 Preţ net: 238,81 RON 

 Treizeci de praline delicioase, într-o cutie 
elegantă din lemn Okume, cu trei sertare, 
gravată cu motive florale. Cutia poate fi 
personalizată cu grafica dorită, logo sau mesaj 
special. 

0206    MASSIMO LADIES EDITION 

 Dimensiuni în ambalaj: 168×156×114 mm 
 Greutate netă: 500 g 
 Preţ net: 307,89 RON 

 Patruzeci de praline delicioase, într-o cutie 
elegantă din lemn Okume, cu patru sertare, 
gravată cu motive florale. Cutia poate fi 
personalizată cu grafica dorită, logo sau mesaj 
special. 
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SPRING CHOCOLISCIOUS

0322    CHOCOLISCIOUS 

 Dimensiuni în ambalaj: 315×235×40 mm 
 Greutate netă: 340 g 
 Preţ net: 101,10 RON 

 Un set delicios creat special pentru a sărbători 
venirea Primăverii. Setul conine 17 praline de 
ciocolată cu umpluturi sofisticate şi surprinzătoare, 
4 biscuiţi cu cappucino şi 6 flori din ciocolată. 
Toate aceste delicatese sunt frumos aşezate 
într-o cutie elegantă, prinsă cu o panglică neagră*. 

1874    CHOCOLISCIOUS DE LUXE 

 Dimensiuni în ambalaj: 305×220×48 mm 
 Greutate netă: 340 g 
 Preţ net: 148,90 RON 

 Chocoliscious într-o variantă extrem de rafinată şi 
elegantă. Praline delicioase într-o cutie din lemn 
african. Pe capacul cutiei putem grava un mesaj 
personalizat sau logo, astfel încât să realizăm un 
cadou unic şi elegant. 

1874    SPRING CHOCO BOARD 

 Dimensiuni în ambalaj: 305×220×48 mm 
 Greutate netă: 340 g 
 Preţ net: 152,94 RON 

 O cutie elegantă din lemn dens, plină cu delicatese 
din ciocolată belgiană: 17 praline delicioase, 
umplute cu creme explozive, 4 biscuiţi cu 
cappucino şi 6 flori din ciocolată cu lapte. Capacul 
cutiei este o adevărată surpriză fiind realizat 
dintr-un, material care imită tabla de scris. Setul vine 
însoţit de două bucăţi de cretă colorată pentru 
a putea scrie de mână, direct pe cutie, într-un mod 
original, cele mai calde urări cu ocazia zilelor 
speciale de început de Primăvară. 
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SPRING

0817    CHOCONUTS MINI 

 Dimensiuni în ambalaj: 83×70×52 mm 
 Greutate netă: 65 g 
 Preţ net: 23,85 RON 

 Specialitate cu alune în ciocolată cu lapte, 
ambalată intr-o cutie elegantă. Cutia poate fi 
prinsă cu șnur de mărțișor astfel încât să 
reprezinte cel mai dulce cadou al începutului 
de Primăvară. 

0818    MACADAMIA MINI 

 Dimensiuni în ambalaj: 83×70×52 mm 
 Greutate netă: 55 g 
 Preţ net: 23,85 RON 

 Nuci de macadamia delicioase, in ciocolată cu 
lapte, ambalate in cutie elegantă. Cutia poate fi 
prinsă cu șnur de mărțișor astfel încât să 
reprezinte cel mai dulce cadou al începutului 
de Primăvară. 

0819    STRAWBERRIES MINI 

 Dimensiuni în ambalaj: 83×70×52 mm 
 Greutate netă: 60 g 
 Preţ net: 23,85 RON 

 Căpşuni delicioase învelite în ciocolată cu lapte 
şi ambalte într-o cutie elegantă. Cutia poate fi 
prinsă cu șnur de mărțișor astfel încât să 
reprezinte cel mai dulce cadou al începutului 
de Primăvară.  
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SPRING PREMIERE

3387    LADIES SET 

 Dimensiuni în ambalaj: 192×192×25 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 34,95 RON 

 Un set elegant compus din elemente feminine 
reprezentative: parfum, poșetă, inel, pantof și 
ochelari de soare, într-o cutie cu fereastră. 

3243    FLOWER POWER BEETLE 

 Dimensiuni în ambalaj: 195×113×74 mm 
 Greutate netă: 125 g 
 Preţ net: 66,51 RON 

 O simpatică maşină din ciocolată cu lapte şi 
ciocolată albă, într-o cutie din lemn colorată. 
Capacul cutiei poate fi personalizat cu grafica 
dorită, logo sau mesaj special. 

1882    REAL WOMEN BAG 

 Dimensiuni în ambalaj: 250×155×60 mm 
 Greutate netă: 70 g 
 Preţ net: 59,17 RON 

 O elegantă poşetă de seară cu conţinut pe măsură: 
praline delicate, ruj şi fard din ciocolată cu lapte şi 
ciocolată albă. 
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LADIES’ COLLECTION HIGH-HEELS

 CHOCO HIGH HEEL 

 Dimensiuni în ambalaj: 190×160×75 mm 
 Greutate netă: 120 g 
 Preţ net: 76,88 RON 

 Am folosit toate tipurile de ciocolată pentru crearea acestor forme de pantof cu 
toc, iar pentru o prezentare veritabilă le-am ambalat individual într-o cutie similară 
celei de pantofi. Cutia se poate personaliza în totalitate, iar panglica poate fi 
înlocuită cu panglică personalizată cu logo sau mesaj.

Femeile au o slăbiciune pentru pantofi şi pentru ciocolată. De aceea, ne-am 
gândit să venim în întâmpinarea lor cu un produs inedit, amuzant şi surprinzător: 

3903    CHOCOLATE HIGH HEEL GOLD 

 Preţ net: 76,88 RON 

 Pantof cu toc din ciocolată neagră aromată, 
finisată cu praf auriu, într-o cutie elegantă şi 
feminină. 

3904    CHOCOLATE HIGH HEEL PINK 

 Pantof cu toc din ciocolată albă cu aromă de căpşuni, 
cu elemente de decor din ciocolată neagră, într-o cutie 
elegantă şi feminină. 

3900    CHOCOLATE HIGH HEEL MILK 

 Pantof cu toc din ciocolată cu lapte şi elemente de decor 
din ciocolată albă, într-o cutie elegantă şi feminină. 

3901    CHOCOLATE HIGH HEEL DARK 

 Pantof cu toc din ciocolată neagră cu elemente de decor 
din ciocolată albă, într-o cutie elegantă şi feminină. 

3902    CHOCOLATE HIGH HEEL WHITE 

 Pantof cu toc din ciocolată albă cu elemente de decor din 
ciocolată neagră, într-o cutie elegantă şi feminină. 

O HIGH HEEL 

uni în ambalaj: 190×160×75 mm 
e netă: 120 g 
76,88 RON 

it toate tipurile de ciocolată pentru crearea acestor forme de pantof cu

CHOCOLISSIMO SPRING CHOCOLATES 49



SPRING SET

8466    BEST OF CHOCOLISSIMO 

 Dimensiuni în ambalaj: 234×219×95 mm 
 Greutate netă: 360 g 
 Preţ net: 127,80 RON 

 Specialităţi Chocolissimo, alese cu grijă 
si aşezate într-o cutie metalică de culoare roşie. 
Înăuntru vă vor surprinde sortimentele delicioase 
de praline, tableta de ciocolată cu boabe de 
cacao originare din Mexic şi selecţii de 
ciocolată cu gust deosebit. 

8427    SPRING SET I 

 Dimensiuni în ambalaj: 360×191×105 mm 
 Greutate netă: 420 g 
 Preţ net: 195,87 RON 

 O cutie elegantă din lemn deschis la culoare, 
gravată cu grafică în tematica Primăverii. Aceasta 
conţine praline în forma unor felii delicioase de tort, 
în formă de brioşe, precum şi selecţii remarcabile 
din ciocolată. 

8428    SPRING SET II 

 Dimensiuni în ambalaj: 268×205×83 mm 
 Greutate netă: 290 g 
 Preţ net: 135,41 RON 

 Un mod inedit de a spune "Primăvară frumoasă!", 
dăruind o cutie elegantă din carton, prinsă cu 
panglică, în care am pus o selecţie de specialităţi 
pe bază de ciocolată. Panglica cu care este legată 
cutia se poate personaliza cu logo sau mesaj, iar în 
interior, pe lângă conţinutul delicios putem introduce 
şi o felicitare. 
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a fost creat pentru toţi gurmanzii care îşi doresc mai mult decât o ciocolată delicioasă. Crează propria tabletă de 
ciocolată alegând mai întâi forma preferată, apoi aroma care îţi place, adaugă ingredientele preferate şi alege cea 
mai potrivită cutie pentru ciocolata creată de tine. Special pentru Primăvara aceasta am pregatit forme deosebite, în 
ton cu sezonul.

PASUL 1 - ALEGE AROMA:

PASUL 2 - ALEGE FORMA:

CHOC&PLAY

Alege aroma preferată a ciocolatei. Preferi  ciocolata cu lapte aromată cu un praf de condimente speciale sau ciocolata neagră cu 54% conţinut de 
cacao? Sau poate îţi place gustul subtil al ciocolatei albe? Dacă nu te poţi decide, alege o combinaţie perfectă între două tipuri de ciocolată.

Care dintre aceste forme speciale de Paşte îţi place mai mult?

POTI GASI MAI MULTA INSPIRATIE PE

PASUL 3 - ALEGE EXTRA-INGREDIENTE:

PASUL 4 - ALEGE CUTIA POTRIVITĂ:

FII MAESTRU CIOCOLATIER PENTRU CATEVA MOMENTE SI CREAZA
PROPRIA CIOCOLATA DE PASTE. 

Şi acum pune-ţi imaginaţia la treabă pentru a forma cele mai bune combinaţii de ingrediente pentru ciocolata creată de tine. Poţi alege nuci crocante, 
fructe uscate sau decoruri unice. 

Preferi o cutie elegantă din lemn sau una amuzantă, realizată din carton, cu grafică specifică? Sau putem crea un ambalaj unic, personalizat cu 
grafica proprie. 

WWW.CHOCOLISSIMO.RO

 CIOCOLATĂ NEAGRĂ ŞI CIOCOLATĂ ALBĂ 

 Preţ net: 2,29 RON 

 CIOCOLATĂ NEAGRĂ 

 FLOARE 

 Dimensiuni în ambalaj: 195×195×20 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 16,61 RON 

 CIOCOLATĂ CU LAPTE 

 PĂTRAT XL 

 Dimensiuni în ambalaj: 195×195×20 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 18,90 RON 

 CIOCOLATĂ ALBĂ 

 INIMĂ XS 

 Dimensiuni în ambalaj: 195×195×20 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 18,90 RON 

 CIOCOLATĂ NEAGRĂ ŞI CIOCOLATĂ CU LAPTE 

 Preţ net: 2,29 RON 

 CIOCOLATĂ CU LAPTE ŞI CIOCOLATĂ ALBĂ 

 Preţ net: 2,29 RON 

 BILUȚE COLORATE 

 Preţ net: 1,93 RON 

 CĂPȘUNI USCATE 

 Preţ net: 1,93 RON 

 ALUNE COAPTE 

 Preţ net: 2,48 RON 

 NUCI DE MACADAMIA 

 Preţ net: 4,77 RON 

 MERIȘOR CONFIAT 

 Preţ net: 1,93 RON 

 STAFIDE 

 Preţ net: 0,55 RON 

 CUTIE LEMN  CUTIE INIMĂ  CUTIE ROZ  CUTIE VERDE 
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Îţi place produsul, dar nu ai inspiraţie în crearea propriei ciocolate? Ţi-am pregătit o serie de produse concepute de 
noi, delicioase şi spectaculoase.

CHOC&PLAY - PRODUSE GATA PREGĂTITE

4511-PL18XX    SPRING FLOWER 

 Dimensiuni în ambalaj: 195×195×20 mm 
 Greutate netă: 100 g 

 Tabletă în forma unei flori de Primăvară, din ciocolată cu 
lapte si ciocolată neagră, decorată cu nuci şi fructe uscate, 
ambalată într-o cutie elegantă din lemn african.  

4511-PL06XX    PIECE OF JOY I 

 Dimensiuni în ambalaj: 195×195×20 mm 
 Greutate netă: 100 g 

 O porţie de bucurie pură, în forma unei tablete din 
ciocolată premium, decorată cu un mix inedit de fructe 
uscate, într-o cutie originală din carton.  

4502-PL02XX    MILK HEART 

 Dimensiuni în ambalaj: 195×195×20 mm 
 Greutate netă: 200 g 

 Tabletă din ciocolată cu lapte, în formă de inimă, decorată 
cu biscuiţi, fructe uscate şi condimente. 

4511-PL02XX    PIECE OF JOY II 

 Dimensiuni în ambalaj: 195×195×20 mm 
 Greutate netă: 100 g 

 Ciocolată cu lapte delicată, decorată cu un mix de fructe 
uscate, într-un ambalaj de primăvară. 

4502-PL06XX    WHITE HEART 

 Dimensiuni în ambalaj: 195×195×20 mm 
 Greutate netă: 100 g 

 Inimă de ciocolată albă decorată cu căpşune 
confiate, fulgi de migdale şi chili. 

4503-PL07XX    PIECE OF JOY III 

 Dimensiuni în ambalaj: 195×195×20 mm 
 Greutate netă: 100 g 

 Ciocolată cu lapte şi albă în formă de trifoi cu un adaos 
de fructe confiate, ambalată într-o cutie frumoasă, de 
primăvară. 
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CHOCOTELEGRAM
Fii original şi scrie mesajul tău de sărbătoare cu litere din ciocolată. Acesta va fi împachetat într-o cutie 
inedită, din carton, în formă de plic, sau într-o cutie elegantă din lemn. Poţi crea un mesaj format din 3 până 
la 60 de caractere, din cea mai fină ciocolată belgiană.

PASUL 1 - ALEGE LUNGIMEA MESAJULUI

PASUL 2 - COMPUNE TEXTUL TELEGRAMEI

PASUL 3 - ALEGE AMBALAJUL

Gândeşte-te ce mesaj vrei "să scrii" şi selectează dimensiunea telegramei, luând în considerare inclusiv spaţiile.

Compune mesajul folosind litere din ciocolată cu lapte, iar pentru spaţii foloseşte cuburile din ciocolată albă. Completează totul cu simboluri speciale 
printate pe cuburi din ciocolată albă. 

Alege una dintre cutiile noastre speciale, în formă de plic sau din lemn, cu grafică de Paşte.
Putem, de asemenea, să personalizăm cutia cu grafica proprie.

INDEX DIMENSIUNEA TELEGRAMEI

23502350 1x3 - 3 CUBES

23512351 1x7 - 7 CUBES

23522352 2x7 - 14 CUBES

23532353 3x7 - 21 CUBES

23542354 4x7 - 28 CUBES

23552355 1x8 - 8 CUBES

23562356 2x8 - 16 CUBES

23572357 3x8 - 24 CUBES

23582358 4x8 - 32 CUBES

23592359 1x10 - 10 CUBES

23602360 2x10 - 20 CUBES

23612361 3x10 - 30 CUBES

23622362 2x12 - 24 CUBES

23632363 3x12 - 36 CUBES

23642364 4x12 - 48 CUBES

23652365 5x12 - 60 CUBES

PREŢ NET:

6,33 RON

20,64 RON

30,37 RON

40,18 RON

50,18 RON

23,85 RON

34,22 RON

43,39 RON

53,12 RON

42,02 RON

53,67 RON

71,28 RON

61,56 RON

75,96 RON

102,94 RON

123,39 RON

 CUBURI STANDARD  CUBURI SPECIALE  CUBURI PRINTATE 

2411    FLOWER LIGHT WOOD BOX 10 

 Dimensiuni în ambalaj: 115×315×25 mm 

2421    FLOWER LIGHT WOOD BOX 12 

 Dimensiuni în ambalaj: 170×370×25 mm 

2401-PLSPRI    CUTIE PLIC GHIOCEL 

 Dimensiuni în ambalaj: 142×255×18 mm 

2401-DEKOBI    PLIC RED 

 Dimensiuni în ambalaj: 142×255×18 mm 

2401-K001    PLIC TULIPS 

 Dimensiuni în ambalaj: 142×255×18 mm 
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CHOCOTELEGRAM
Găseşte în magazinul nostru sugestii de telegrame pregătite de noi special pentru Primăvară.

Mai multe sugestii puteţi găsi pe websiteul nostru

CHOCOLISSIMO.RO

 TELEGRAMĂ ÎN PLIC GHIOCEL 

 Dimensiuni în ambalaj: 255×142×18 mm 

 HAPPY SPRING 

 Dimensiuni în ambalaj: 255×142×18 mm 

 PRIMĂVARĂ FRUMOASĂ 

 Dimensiuni în ambalaj: 115×315×25 mm 

 URĂRI DE PRIMĂVARĂ 

 Dimensiuni în ambalaj: 170×370×25 mm 
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Dacă sunteţi în căutare de cadouri creative şi surprinzătoare pentru Primăvară, colecţia noastră specială va răspunde tuturor nevoilor. Chocolissimo 
Corporate Gifts nu reprezintă numai o gamă variată de produse din cea mai bună ciocolată, dar vă pune la dispoziţie şi o mulţime de metode de 
personalizare pentru a crea cele mai interesante seturi cadou. De-a lungul anilor, am reuşit să ne adaptăm tuturor nevoilor şi să dezvoltăm produsele şi 
serviciile noastre dincolo de conţinut şi design de ambalaj. Lucrăm extraordinar de bine cu clienţii corporate, tocmai pentru că am reuşit să înţelegem 
nevoia de a oferi produse unice şi inedite care să surprindă prin originalitate şi creativitate.
Vă oferim: design individual de ambalaj, imprimare logo pe ambalaj, etichete şi banderole personalizate, gravare pe cutiile de lemn, panglici 
personalizate. Sunt doar câteva dintre serviciile noastre. Vă invităm să îi contactaţi pe reprezentanţii nostri pentru o ofertă personalizată de produse şi 
servicii.

CHOCOLATE CORPORATE GIFTS

SERIGRAFIESERIGRAFIE

AMBALAJ STANDARDAMBALAJ STANDARD

BANDEROLĂ DIN CARTONBANDEROLĂ DIN CARTON
STICKERSTICKER

SELECŢIE DE PRALINESELECŢIE DE PRALINE

PANGLICĂ ŞI CARDPANGLICĂ ŞI CARD

PRINT UVPRINT UV

GRAVAREGRAVARE
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EASTER
2020

349902    LUXURY EGG RUBY WITH GOLD  

 Dimensiuni în ambalaj: 182×115×115 mm 
 Înălţimea fi gurinei: 119 mm 
 Greutate netă: 210 g 
 Preţ net: 85,05 RON 

 Un ou deosebit din ciocolată roz Ruby decorat cu 
aur alimentar ambalat într-o cutie elegantă al cărei 
sertar ascunde alte 7 ouă din ciocolată realizate 
manual.  

3458    4 GOLDEN HALF EGGS 

 Dimensiuni în ambalaj: 140×128×56 mm 
 Greutate netă: 80 g 
 Preţ net: 48,35 RON 

 Patru jumătăţi de ou din ciocolată belgiana 
neagră, cu umplutură de migdale, decorate 
cu migdale crocante și praf de aur alimentar. 

3430    THE FINEST EASTER EGG BLUE – MINI 

 Dimensiuni în ambalaj: 200×140×40 mm 
 Greutate netă: 130 g 
 Preţ net: 62,02 RON 

 Un pachet de Paște în formă de ouă cu accente 
albastre și aurii umplut cu 11 praline în formă de ouă, 
realizate manual din cea mai bună ciocolată belgiană. 



#COMING
SOON

316302    CHOCOCASE MINI WITH EGGS PRALINES  

 Dimensiuni în ambalaj: 116×86×38 mm 
 Greutate netă: 70 g 
 Preţ net: 46,88 RON 

 O cutie din lemn african ce conține 5 praline în formă de ou de 
Paște. 

3199    SWEET EGGS PRALINES 

 Dimensiuni în ambalaj: 167×83×53 mm 
 Greutate netă: 200 g 
 Preţ net: 45,05 RON 

 Ouă delicioase cu umplutură din ciocolată cu lapte, 
ciocolată albă și neagră într-o cutie delicată, pastel. 

3468    HAPPY EASTER 6 EGGS 

 Dimensiuni în ambalaj: 142×106×30 mm 
 Greutate netă: 70 g 
 Preţ net: 26,51 RON 

 Într-o cutie elegantă tip sertar am pus 6 praline 
delicioase în formă de ou de Paște, umplute 
cu creme aromate. 

340801    MINI SHEEP CU ZMEURĂ 

 Dimensiuni în ambalaj: 90×45×70 mm 
 Înălţimea fi gurinei: 46 mm 
 Greutate netă: 25 g 
 Preţ net: 18,53 RON 

 O mini-oiță fermecătoare realizată din ciocolată de 
cea mai bună calitate cu zmeură, așezată într-o cutie 
colorată, cu fereastră. 

346501    4 HAPPY EASTER CHICKS 

 Dimensiuni în ambalaj: 90×85×40 mm 
 Greutate netă: 75 g 
 Preţ net: 28,90 RON 

 4 praline cu forme delicioase din ciocolată 
belgiană umplute cu cremă delicioasă de alune. 





CONŢINUT RIDICAT DE ALCOOL CONŢINUT RIDICAT DE ALCOOLCONŢINUT REDUS DE ALCOOL CONŢINUT REDUS DE ALCOOLFĂRĂ ALCOOL FĂRĂ ALCOOL

Gustul unic al pralinelor Chocolissimo se datorează nu numai faptului că folosim 
cele mai bune ingrediente şi reţete unice, dar şi faptului că nu folosim niciun fel de 
conservanţi artificiali - şi nu dorim să facem niciun compromis în această privinţă. 
Pralinele noastre se produc manual, la comanda dumneavoastră, astfel încât să fie 
proapsete şi delicioase imediat ce le primiţi. Bineînţels că pot fi păstrate pe termen 
mai lung, însă acesta nu ar trebui să fie mai mare de câteva săptămâni – pentru 
că, în definitiv, adevărata prospeţime nu durează pentru totdeauna!

PRALINE
P1  P1   FORESTER P2  P2   CARRE CAFE 

P6  P6   HAZELINO 

 O cremă fructată din zmeură, 
căpşuni, coacăze, afine şi mure, 
învelită în cea mai fină ciocolată 
cu lapte şi decorată cu merişor. 

 O umplutură aromată din cafea 
intensă, în ciocolată neagră delicată. 

 Alune gemene scufundate în cea 
mai fină ciocolată cu lapte. 

P9  P9   PISTACHIO MARZIPAN P14  P14   MOUSSE AU CHOCOLAT 

P26  P26   BUTTER CARAMEL 
& HIMALAYAN SALT 

P41  P41   PROSECCO & PASSION 
FRUIT 

P48  P48   COOKIE DOUGH 

P60  P60   THÈ 

P66  P66   DIPLOMATE LAIT 

P71  P71   CRUNCHY SQUARE 

P79  P79   CINNAMON & GINGER 

P84  P84   ALMOND & LIQUEUR 

P90  P90   GOLDEN CAFFEE 
& COGNAC 

P17  P17   FLORENTINE 

P28  P28   PICASSO 

P44  P44   LATTE MACCHIATO 

P55  P55   MADRILENE 

P62  P62   SPICY ORANGE 

P68  P68   CARAMEL LAIT 

P73  P73   COFFEE SHELL 

P81  P81   GRANDMA'S 
CHEESECAKE 

P87  P87   PURE HEART 

P92  P92   NOUGAT DUO 

P12  P12   STRAWBERRY TRIANGLE P16  P16   CRISPY MILK 

P27  P27   HONEY CRUNCH 

P43  P43   MADORLA 

P49  P49   CRÈME BRÛLÉE 

P61  P61   PANNA COTTA 

P67  P67   LUTHIER 

P72  P72   FRAMBOISES ET CAFÉ 

P80  P80   ESMERALDA 

P85  P85   SILVER ORANGE 
& AVOCADO 

P91  P91   CHERRY & PASSION 
FRUIT 

P19  P19   BALSAMICO CARAMEL 

P36  P36   SEVILLE 

P45  P45   FRAMBOISINE 

P58  P58   BANANA 

P64  P64   BLUEBERRY DELIGHT 

P69  P69   TREVISE 

P76  P76   DANILO  

P82  P82   GIN FIZZ 

P88  P88   CHERRY TRUFFLE 

P93  P93   MARZIPAN DREAM P94  P94   STRAWBERRIES HEART P95  P95   HOT RASPBERRY 

P25  P25   BOURBON VANILLA 

P39  P39   TATIN 

P47  P47   CAFFE TURCO 

P59  P59   COCCO 

P65  P65   VANILLA NOUGAT HEART 

P70  P70   MOCHA CRÈME 

P77  P77   CARAMEL TRUFFLE  

P83  P83   ROYAL GINGER 

P89  P89   WILD ELDERFLOWER 

 Clasicul şi deliciosul marţipan de 
fistic,  în ciocolată neagră. 

 Mousse au chocolat, clasicul desert,  
învelit în ciocolată cu lapte. 

 Sarea de Himalaya combinată cu 
caramelul dulce şi ciocolată cu lapte, 
rezultă un gust unic dulce-sarat, inedit. 

 Combinaţie surprinzătoare 
din Prosecco şi suc din fructul 
pasiunii, în ciocolată neagră. 

 Cremă de vanilie cu biscuiți 
zdrobiți în ciocolată cu lapte. 

 Cremă amăruie pe bază de 
infuzie din ceai verde, în ciocolată 
neagră intens aromată. 

 Umplutură delicioasă de praline 
din alune şi migdale crocante, 
în ciocolată cu lapte delicată. 

 O combinație irezistibilă de 
ciocolată cu lapte si alune cu 
biscuiți crocanți mărunțiți fin. 

 Cremă de ghimbir și scorțișoară 
cu condimente si biscuiți. 

 O combinație armonioasă 
de migdale tocate, lichior de 
portocale și coajă de portocale 
cuprinse într-o pralină vegană. 

 Cafea aromată ce devine mai 
tare datorită coniacului fin, 
înconjurată de ciocolată neagră 
și decorată cu aur alimentar.  

 Combinaţie de ciocolată albă 
şi ciocolată cu lapte, umplută 
cu cremă de nuci şi acoperită 
cu migdale caramelizate. 

 Cremă delicioasă de cireşe, 
în ciocolata cu lapte. 

 Ganache clasic, cu un gust 
puternic de cafea, acoperit cu 
un nor de lapte dens spumant. 

 O combinaţie originală din dulceaţă 
de portocale şi ganache, într-o 
ciocolată specială Maralumi 
(plantaţie de arbori de cacao 
din Papua Noua Guinee). 

 Cremă răcoritoare de portocale, 
cu un praf de condimente aromate, 
în ciocolată neagră intensă. 

 Extrem de dulce şi aromată, cremă 
de caramel în ciocolată cu lapte. 

 Crema noastră  specială  de cafea, 
în ciocolată albă delicată. 

 O unică și delicioasă pralină 
cu gust de cheesecake, stropită 
cu sos de coacăze roșii, în 
crustă de ciocolată neagră. 

 O deosebită cremă de ganache 
cu un strop de alcool fin marca 
Marc de Champagne, într-o 
inima din ciocolată albă. 

 O combinație delicioasă de 
nuga cu fistic și alune învăluită 
în ciocolată cu lapte. 

 Cremă de căpşuni în ciocolată albă.  Alune de pădure, cu cristale de 
zahăr natural caramelizat, în cea 
mai fină ciocolată cu lapte. 

 Cremă de alune şi migdale, pe pat de 
miere delicioasă, în ciocolată cu lapte. 

 Cremă delicată pe bază de unt 
de migdale în ciocolată cu lapte, 
decorată cu o migdală întreagă. 

 Creme brulee, faimosul desert 
francez, a fost capturat într-o pralină 
din ciocolată cu lapte delicioasă. 

 Cremă delicată de Panna Cotta 
cu cireșe în ciocolată neagră. 

 Cremă de ganache cu adaos de 
cafea măcinată în ciocolată neagră. 

 Ganache delicios din ciocolată 
neagră cu cremă de cafea și 
praf de zmeură uscată. 

 Bucăți de lamaie scufundate în 
ganache regal cu ciocolată neagră. 

 O combinație sofisticată de 
portocale și avocado cu nuanțe 
de lichior de portocale roșii este 
camuflată într-o pralină vegană, 
decorată cu argint alimentar. 

 O fuziune răcoritoare de arome 
de vișine și fructul pasiunii ascunse 
sub o crustă de ciocolată albă. 

 Crema aromată de vanilie şi caramel 
umple din belşug pralinele din 
ciocolată delicioasă.  Totul aromat 
cu un strop de...oţet balsamic. 
Combinaţie de gusturi formidabilă! 

 Cremă de marţipan cu 55% 
conţinut de migdale, în ciocolată 
neagră delicioasă. 

 Pralină in două straturi, umplută cu 
dulceaţă de zmeură şi ganache cu 
cacao din celebra plantaţie Maralumi. 

 Cremă delicioasă de banană 
şi ciocolată cu lapte, învelită în 
ciocolată neagră intensă. 

 Ganache delicios de coacăze 
în ciocolată neagră catifelată. 

 Cremă de gianduja cu nucă 
de cocos acoperită cu un strat 
de ciocolată cu lapte. 

 Ganache originar din Republica 
Dominicană în ciocolată cu lapte. 

 Un gust răcoritor de cocktail 
care combină aciditatea oferită 
de lămâie cu notele de gin 
din boabe de ienupăr. 

 Combinația perfectă de cremă de 
ganache cu cireșe, amestecată 
cu un strop de alcool într-o pralină 
acoperită cu ciocolată albă. 

 Marțipan delicios cu note de 
cireșe în ciocolată neagră 
decorat cu fistic delicat. 

 O inimă din ciocolată cu lapte umplută 
din belșug cu cremă de căpșuni. 

 O pralină umplută din belșug cu 
cremă de fructe nuanțată cu  un 
strop de condimente picante în 
ciocolată neagră delicioasă. 

 Vanilie naturală delicioasă şi aromată 
în ciocolată albă. Pralinele sunt 
decorate cu un strop de ciocolată 
neagră menită să completeze 
gustul  şi să seducă simţurile. 

 Cremă de migdale, bucăţi de mere 
şi caramel, mixate cu celebrul coniac 
franțuzesc de mere, Calvados, 
învelită în ciocolată fină cu lapte. 

 Cremă delicată de cafea 
turcească, uşor condimentată, în 
cea mai fină ciocolată neagră. 

 Cremă delicată de nucă de cocos, 
în ciocolată neagră aromată. 

 Inimă din ciocolată, umplută cu cremă 
de migdale şi boabe de vanilie. 

 Cremă delicată de mocha îmbogațită 
de gustul ciocolatei albe. 

 Cremă delicată de trufe peste 
o umplutură de caramel sărat în 
ciocolată neagră, decorată cu 
bucăți de ciocolată din lapte. 

 O combinație excelentă de 
banane cu un gust deosebit de 
ghimbir într-o pralină vegană. 

 Boabele de soc combinate cu 
lichiorul de portocale se pătrund 
cu jeleul de fructe de pădure sub 
o manta de ciocolată neagră. 
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CUPCAKES CHOC PRINTS
Praline fabuloase, delicioase şi colorate, în forma faimoaselor brioşe.

CONŢINUT RIDICAT DE ALCOOL CONŢINUT REDUS DE ALCOOL FĂRĂ ALCOOL

Arome delicioase şi aspect inedit - aceasta este cea mai bună descriere a pralinelor noastre în forma feliilor de tort. Savurează gustul excelent de 
ganache de ciocolată, cheesecake de lămâie, tort de ciocolată si cireşe sau cremă subtilă de coacăze roşii.

CAKES SLICES

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!

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. 

A PRALINĂ     OXIDE 

 Dimensiuni în ambalaj: 31×31×15 mm 
 Greutate netă: 14 g 
 Preţ net: 3,85 RON 

 Delicioasă, cu o formă inedită, acoperită de ciocolată 
albă delicată, această pralină oferă cea mai mare 
suprafață de print.  

B PRALINĂ     OVAL 

 Dimensiuni în ambalaj: 30×20×14 mm 
 Greutate netă: 7 g 
 Preţ net: 3,21 RON 

 Pralină elegantă și rafinată, în formă ovală, decorată cu 
print comestibil.  

C PRALINĂ     ROUND 

 Dimensiuni în ambalaj: 27×17 mm 
 Greutate netă: 10 g 
 Preţ net: 3,39 RON 

 Clasică, dar delicioasă, pralina rotundă este o alegere 
sigură de fiecare dată.  

01 CREMĂ    DE NUCI 

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

02 CREMĂ    DE ȘAMPANIE 

 Sofisticata și eleganta șampanie, într-o 
cremă delicioasă.  

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.  

09 CREMĂ    DE CĂPŞUNI 

 O combinaţie subtilă de căpşuni dulci şi 
ganache de ciocolată albă.  

 ALMOND PRALINE 

 DARK CHOCOLATE 
GANACHE 

 Cremă de migdale şi alune, 
în ciocolată cu lapte. 

 Ganache din ciocolată neagră, 
în crustă de ciocolată, decorată 
cu perle crocante din zahăr. 

 CAPPUCCINO GANACHE 

 RED BERRIES CREME 

 SALTED CARAMEL 

 CHERRY GANACHE 
& CHOCOLATE MOUSSE 

 CRISPY CHOCOLATE CREAM 

 FOREST BERRIES GANACHE 

 LEMON CHEESECAKE 

 STRAWBERRY FONDANT 

 APPLE & CINNAMON 

 RASPBERRY GANACHE  LEMON CHEESECAKE 

 Cremă de cappuccino excelentă 
în ciocolată cu lapte delicioasă. 

 O bucată delicioasă de tort 
de căpşuni şi ciocolată cu lapte 
decorată cu o rozetă din cremă albă. 

 Cremă delicată de caramel, 
în ciocolată belgiană cu lapte. 

 O pralină delicioasă cu cremă în strat 
dublu care combină aroma delicată 
a mousse-ului de ciocolată cu gustul 
răcoritor al ganache-ului de cirese. 

 Cremă de ciocolată crocantă 
în ciocolată cu lapte.  

 Cremă din fructe de pădure 
în ciocolată cu lapte. 

 Aroma intensă de cheesecake 
cu lămâie într-o pralină în 
formă de felie de tort. 

 Cremă de căpşuni în ciocolată 
cu lapte delicioasă. 

 Pralină belgiană cu un interior 
delicios format din 2 straturi de 
umpluturi: cremă de scorțișoară și 
cremă delicioasă de mere coapte. 

 O compoziţie unică de cremă 
de zmeură şi fructe de pădure 
în ciocolată belgiană cu lapte. 

 Cremă intensă de lămâie, 
ascunsă într-o crustă delicioasă 
din ciocolată cu lapte. 
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STIM CÂT DE MULT CONTEAZĂ CALITATEA PRODUSELOR CU CARE DECIDEŢI SĂ 
VĂ ASOCIAŢI BRANDUL. TOATE PRODUSELE CHOCOLISSIMO SE REMARCĂ PRIN 
CALITATEA DEOSEBITĂ A INGREDIENTELOR FOLOSITE ŞI PRINTR-O PREZENTARE 
IMPECABILĂ. DACĂ SUNTEŢI ÎN CĂUTARE DE CADOURI CREATIVE ŞI 
SURPRINZĂTOARE PENTRU ÎNCEPUTUL DE PRIMĂVARĂ, VĂ STĂM CU PLĂCERE 

LA DISPOZIŢIE.

E-MAIL: CORPORATE@CHOCOLISSIMO.RO             TELEFON: + 40 761 061 397



tel: +40 761 061 397
contact@chocolissimo.ro

WWW.CHOCOLISSIMO.RO

MM BROWN GROUP
MM Brown Sp. z o.o.

ul. Ostrowska 582
61-324 Poznań

POLAND

SC SAVORISA SRL
Câmpul Pipera 125/9, first floor
Voluntari, Ilfov
ROMÂNIA


