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Odkryj z Chocolissimo niepowtarzalny smak i aromat prawdziwych Świąt! 

Świąteczne spotkania ze znajomymi, zapach choinki, czas spędzony razem z bliskimi 
– Święta Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych okresów w roku prawie 
na całym świecie. Aby umilić świąteczne chwile i uczynić je niezapomnianymi, 

stworzyliśmy wyjątkową kolekcję zestawów Chocolissimo. 



845311   ZESTAW PRALINEK I WINO 
 Wymiar opakowania: 355x187x93 mm 
 Masa ne  o: 825 g 
 Cena ne  o: 67,89 zł 
 Cena bru  o: 83,50 zł 
 Zestaw zawiera 6 wyselekcjonowanych pralinek oraz wino. 

842202   ZESTAW W JUTOWYM WORECZKU 
 Wymiar opakowania: 255×115×81 mm 
 Masa ne  o: 185 g 
 Cena ne  o: 60,89 zł 
 Cena bru  o: 74,89 zł 
 Naturalny woreczek jutowy zawiera: cztery pralinki, dwie kolorowe pralinki w kształcie babeczki, 
mleczno-deserową tabliczkę czekolady połączoną z białą czekoladą i pistacjami.  
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847104   PREZENTY W FILCOWYM WORECZKU 
 Wymiar opakowania: 240×145×145 mm 
 Masa ne  o: 202 g 
 Cena ne  o: 90,65 zł 
 Cena bru  o: 111,50 zł 
 Woreczek fi lcowy zawiera: chrupiące czekoladowe krążki z dodatkami, dwie czekoladowe 
bombki, mini czekoladki oraz świąteczną fi gurkę. 

842201   ŚWIĄTECZNY ZESTAW W JUTOWYM WORECZKU Z BILECIKIEM 
 Wymiar opakowania: 255×115×80 mm 
 Masa ne  o: 138 g 
 Cena ne  o: 68,70 zł 
 Cena bru  o: 84,50 zł 
 Naturalny woreczek jutowy zawiera: chrupiące czekoladowe krążki z dodatkami, dwie 
czekoladowe bombki oraz czekoladę do picia na patyku. 
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845313   ŚWIĄTECZNY ZESTAW W KARTONIKU Z OKIENKIEM 
 Wymiar opakowania: 355x187x93 mm 
 Masa ne  o: 290 g 
 Cena ne  o: 99,92 zł 
 Cena bru  o: 122,90 zł 
 Kartonik z tektury falistej zawiera cztery świąteczne pralinki, owoce w czekoladzie, tabliczkę 
białej czekolady. 

845312   ZESTAW Z KAWĄ, CZEKOLADKAMI I KONFITURĄ 
 Wymiar opakowania: 355x187x93 mm 
 Masa ne  o: 537 g 
 Cena ne  o: 93,09 zł 
 Cena bru  o: 114,50 zł 
 Kartonik z tektury falistej zawiera 6 wyselekcjonowanych pralinek, świąteczną fi gurkę, owocową 
konfi turę (200 g) i paczkę ziarnistej kawy (250 g). 
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845308   CZEKOLADOWY ZESTAW W SKRZYNECZCE 1 
 Wymiar opakowania: 246×194×90 mm 
 Masa ne  o: 305 g 
 Cena ne  o: 127,24 zł 
 Cena bru  o: 156,50 zł 
 Drewniana skrzynka zawiera: słodkie owoce nasączone alkoholem i oblane czekoladą, 
8 wyselekcjonowanych pralinek oraz chrupiące czekoladowe krążki z dodatkami. 

845304   PODARUNEK W SKRZYNECZCE Z PROSECCO 
 Wymiar opakowania: 246×194×90 mm 
 Masa ne  o: 355 g 
 Cena ne  o: 113,42 zł 
 Cena bru  o: 139,50 zł 
 Drewniana skrzynka z jasnego drewna zawiera: butelkę Prosecco o pojemności 200 ml, tabliczkę 
mlecznej czekolady i 6 wyselekcjonowanych pralinek. 
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844905   ZESTAW Z FIGURKAMI Z NADRUKIEM 
 Wymiar opakowania: 336x238x80 mm 
 Masa ne  o: 315 g 
 Cena ne  o: 132,93 zł 
 Cena bru  o: 163,50 zł 
 Świąteczne pudełko przewiązane wstążką zawiera zestaw 7 fi gurek z białej czekolady 
z nadrukami, mini czekoladki ze zdobieniami w formie Mikołajków, choinek oraz gwiazdek, 
8 pralinek oraz tabliczkę czekolady w kształcie choinki. 

845314   ZESTAW Z PRALINKAMI Z NADRUKIEM 
 Wymiar opakowania: 355x187x93 mm 
 Masa ne  o: 365 g 
 Cena ne  o: 128,05 zł 
 Cena bru  o: 157,50 zł 
 Kartonik z tektury falistej zawiera pralinki z nadrukiem, mleczną czekoladę z miazgą kakaową 
z Ghany, owoce nasączone alkoholem w czekoladzie oraz chrupiące czekoladowe krążki 
z dodatkami. 
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845602   ZESTAW W METALOWEJ PUSZCE 1 
 Wymiar opakowania: 234×219×95 mm 
 Masa ne  o: 310 g 
 Cena ne  o: 138,94 zł 
 Cena bru  o: 170,90 zł 
 Piękna, świąteczna, metalowa puszka zawiera: 8 babeczek z nadzieniami, czekoladę do picia na 
patyku, 4 świąteczne pralinki oraz pralinki w kształcie bałwana i choinki. 

845309   CZEKOLADOWY ZESTAW W SKRZYNECZCE 2 
 Wymiar opakowania: 246×194×90 mm 
 Masa ne  o: 345 g 
 Cena ne  o: 143,01 zł 
 Cena bru  o: 175,90 zł 
 Drewniana skrzynka zawiera: orzechy makadamia oblane czekoladą, mleczną czekoladę z miazgą 
kakaową pochodzącą z Ghany, 4 wyselekcjonowane pralinki oraz 4 kolorowe pralinki w kształcie 
babeczki. 
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847303   ZESTAW W METALOWEJ PUSZCE 2 
 Wymiar opakowania: 234×219×95 mm 
 Masa ne  o: 300 g 
 Cena ne  o: 147,07 zł 
 Cena bru  o: 180,90 zł 
 Świąteczna metalowa puszka zawiera: 3 wyśmienite pralinki z nadzieniami, 2 czekoladowe 
bombki, chrupiące czekoladowe krążki z dodatkami, 4 babeczki z nadzieniami oraz 12 mini 
czekoladek. 

845305   ŚWIĄTECZNY PODARUNEK W SKRZYNECZCE 
 Wymiar opakowania: 246×194×90 mm 
 Masa ne  o: 450 g 
 Cena ne  o: 157,64 zł 
 Cena bru  o: 193,90 zł 
 Drewniana skrzynka zawiera: słodkie owoce nasączone alkoholem i oblane czekoladą, 
20 pralinek w świątecznym opakowaniu oraz dwie bombki z czekolady. 
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845315   ZESTAW Z HERBATĄ, CZEKOLADKAMI I KONFITURĄ 
 Wymiar opakowania: 355x187x93 mm 
 Masa ne  o: 640 g 
 Cena ne  o: 160,89 zł 
 Cena bru  o: 197,90 zł 
 Kartonik z tektury falistej zawiera 6 świątecznych pralinek, mleczną czekoladę z miazgą kakaową 
z Ghany, owoce nasączone alkoholem w czekoladzie, owocową konfi turę (200 g) i herbatę 
(100 g).  

845701   ZESTAW CZEKOLADEK, PRALINEK Z NADRUKIEM I Z WINEM 
 Wymiar opakowania: 360x265x93 mm 
 Masa ne  o: 1045 g 
 Cena ne  o: 167,07 zł 
 Cena bru  o: 205,50 zł 
 Kartonik z tektury falistej zawiera 6 kolorowych pralinek w kształcie babeczek, tabliczkę z białej 
czekolady, pralinki z nadrukiem, czekoladowe krążki z dodatkami oraz butelkę wina.  
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845321   ZESTAW CZEKOLADEK, PRALINEK I CZEKOLADY Z NADRUKIEM 
 Wymiar opakowania: 355x187x93 mm 
 Masa ne  o: 525 g 
 Cena ne  o: 174,39 zł 
 Cena bru  o: 214,50 zł 
 Karton z tektury falistej przewiązany wstążką zawiera skrzyneczkę z tabliczką białej czekolady 
z nadrukiem, chrupiące czekoladowe krążki z dodatkami, słodką białą czekoladę z przepysznym 
kremem z jagód i malin, 8 pralinek w eleganckim opakowaniu oraz owoce w czekoladzie 
nasączone alkoholem. 

845702   ŚWIĄTECZNY ZESTAW Z KAWĄ I SYROPEM 1 
 Wymiar opakowania: 336×238×80 mm 
 Masa ne  o: 725 g 
 Cena ne  o: 174,39 zł 
 Cena bru  o: 214,50 zł 
 Zestaw w kaszerowanym kartoniku zawiera tabliczkę czekolady w kształcie choinki, 
wyselekcjonowane pralinki, orzechy laskowe w czekoladzie, paczkę ziarnistej kawy (250 g) 
i syrop smakowy (250 ml). 
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845004   ŚWIĄTECZNY ZESTAW Z WINEM, KAWĄ I CZEKOLADKAMI 
 Wymiar opakowania: 336×238×80 mm 
 Masa ne  o: 1200 g 
 Cena ne  o: 179,19 zł 
 Cena bru  o: 220,50 zł 
 Zestaw w kaszerowanym czarno-złotym kartoniku zawiera czekoladowe krążki z dodatkami, 
6 wyselekcjonowanych pralinek, tabliczkę czekolady Ruby, paczkę ziarnistej kawy (250 g) 
i butelkę wina.  

845703   ZESTAW PRALINEK, CZEKOLADY, CZEKOLADY Z NADRUKIEM I Z WINEM 
 Wymiar opakowania: 360x265x93 mm 
 Masa ne  o: 1045 g 
 Cena ne  o: 193,90 zł 
 Cena bru  o: 238,50 zł 
 Karton z tektury falistej przewiązany wstążką zawiera skrzyneczkę z tabliczką białej czekolady 
z nadrukiem, wyselekcjonowane pralinki i orzeszki w czekoladzie, tabliczkę mlecznej czekolady 
oraz butelkę wina.  
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845201   ZESTAW CZEKOLADEK W KUFERKU 
 Wymiar opakowania: 405×185×112 mm 
 Masa ne  o: 390 g 
 Cena ne  o: 198,30 zł 
 Cena bru  o: 243,90 zł 
 Drewniana skrzyneczka zawiera: 15 chrupiących czekoladowych krążków z dodatkami, dwie 
czekoladowe bombki, pudełko z 4 świątecznymi pralinkami oraz orzechy makadamia w puszce. 

844902   ZESTAW CHOCOLATE XMAS 
 Wymiar opakowania: 336×238×80 mm 
 Masa ne  o: 515 g 
 Cena ne  o: 196,34 zł 
 Cena bru  o: 241,50 zł 
 Świąteczne pudełko przewiązane wstążką zawiera: czekoladowe babeczki, wyborne pralinki 
z nadzieniami, czekoladę do picia na patyku, czekoladki Winter Delights, nadziewane fi gurki 
Santa’s Crew oraz orzechy makadamia w puszce. 
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845303   ZESTAW CZEKOLADEK W DREWNIANEJ SKRZYNCE 1 
 Wymiar opakowania: 360×191×105 mm 
 Masa ne  o: 655 g 
 Cena ne  o: 223,17 zł 
 Cena bru  o: 274,50 zł 
 Drewniana skrzynka z jasnego drewna zawiera: dwie czekoladowe bombki, 4 babeczki 
z nadzieniami, belgijskie trufl e, 10 specjalnie wyselekcjonowanych pralinek, wyśmienite owoce 
w czekoladzie oraz chrupiące czekoladowe krążki z dodatkami. 

845005   ŚWIĄTECZNY ZESTAW Z POSTCARDEM 
 Wymiar opakowania: 336×238×80 mm 
 Masa ne  o: 582 g 
 Cena ne  o: 205,28 zł 
 Cena bru  o: 252,50 zł 
 Zestaw w kaszerowanym czarno-złotym kartoniku zawiera 6 pralinek i choinkę z czekolady 
w kartoniku z miejscem na własne zdjęcie lub grafi kę, 6 pralinek w kształcie babeczki, 
8 świątecznych pralinek, tabliczkę czekolady Ruby z pistacjami, owoce w czekoladzie nasączone 
alkoholem i fi gurkę Mikołaja.  
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845307   MERRY CHRISTMAS GIFT 
 Wymiar opakowania: 360x265x93 mm 
 Masa ne  o: 915 g 
 Cena ne  o: 225,61 zł 
 Cena bru  o: 277,50 zł 
 Karton z tektury falistej przewiązany wstążką zawiera tabliczkę mlecznej czekolady, belgijskie 
trufl e, czekoladę na patyku do rozpuszczenia w kubku gorącego mleka oraz rozmaite pralinki 
smakiem i kształtem nawiązujące do świątecznej aury.   

844906   ŚWIĄTECZNY ZESTAW Z MIODEM I HERBATĄ 
 Wymiar opakowania: 336x238x80 mm 
 Masa ne  o: 855 g 
 Cena ne  o: 226,42 zł 
 Cena bru  o: 278,50 zł 
 Świąteczne pudełko przewiązane wstążką zawiera zestaw wybornych pralinek, nadziewanych 
czekoladek zdobionych orzechem włoskim, przekąski oraz czekoladowe fi gurki, nadziewane 
fi gurki choinek i bałwanków, mini czekoladki ze zdobieniami w formie Mikołajków, choinek 
oraz gwiazdek, czekoladę na patyku do rozpuszczenia w mleku, tabliczkę czekolady z owocami 
leśnymi oraz miód (230 g) i herbatę (100 g). 
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845322   ŚWIĄTECZNY ZESTAW Z KAWĄ I SYROPEM  
 Wymiar opakowania: 360x265x93 mm 
 Masa ne  o: 1035 g 
 Cena ne  o: 230,49 zł 
 Cena bru  o: 283,50 zł 
 Karton z tektury falistej przewiązany wstążką zawiera 20 pralinek w świątecznym opakowaniu, 
zestaw 7 fi gurek z nadzieniami z orzechów laskowych, fi gurkę choinki do samodzielnego złożenia, 
tabliczkę czekolady oraz kawę (250 g) i syrop smakowy (250 ml). 

845323   ŚWIĄTECZNY ZESTAW Z KAWĄ I WINEM 
 Wymiar opakowania: 360x265x93 mm 
 Masa ne  o: 1385 g 
 Cena ne  o: 230,49 zł 
 Cena bru  o: 283,50 zł 
 W kartonie wykonanym tektury falistej i przewiązanym wstążką znajduje się 8 pralinek 
w kartoniku z miejscem na własne zdjęcie lub grafi kę, chrupiące czekoladowe krążki z dodatkami, 
4 babeczki z nadzieniami, tabliczka czekolady Ruby ozdobiona płatkami złota, oraz kawa (250 g) 
i wino. 
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845003   ZESTAW WISH YOU HAPPY XMAS 
 Wymiar opakowania: 336×238×80 mm 
 Masa ne  o: 730 g 
 Cena ne  o: 234,07 zł 
 Cena bru  o: 287,90 zł 
 Eleganckie złoto-czarne pudełko przewiązane wstążeczką zawiera: czekoladowe pralinki 
w kształcie babeczek, świąteczne pralinki, mini czekoladki, wyśmienite pralinki z nadzieniami, 
czekoladę do picia na patyku, zestaw 8 czekoladowych fi gurek oraz czekoladowe krążki 
z dodatkami. 

845306   ŚWIĄTECZNY ZESTAW Z WINEM I CZEKOLADKAMI 
 Wymiar opakowania: 355×272×126 mm 
 Masa ne  o: 1260 g 
 Cena ne  o: 235,69 zł 
 Cena bru  o: 289,90 zł 
 W kartonie wykonanym z tektury falistej i przewiązanym wstążką znajduje się butelka wina, 
czekolada Ruby ozdobiona płatkami złota, świąteczne czekoladki, krążki czekolady mlecznej 
i deserowej z dodatkami, pralinki w kształcie babeczek, wyśmienite orzechy makadamia 
w mlecznej czekoladzie i pralinki w świątecznym opakowaniu.  
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845501   ZESTAW CZEKOLADEK Z WINEM W KUFERKU 
 Wymiar opakowania: 405×185×112 mm 
 Masa ne  o: 1110 g 
 Cena ne  o: 251,95 zł 
 Cena bru  o: 309,90 zł 
 Drewniana skrzynka z jasnego drewna zawiera: wino, dwie czekoladowe bombki, pudełko 
z 6 świątecznymi pralinkami, 4 kolorowe pralinki w kształcie choinki i bałwanka oraz wiśnie 
w czekoladzie. 

845331   ZESTAW CZEKOLADEK Z HERBATĄ, KAWĄ I KUBKIEM TERMICZNYM 
 Wymiar opakowania: 360x265x93 mm 
 Masa ne  o: 950 g 
 Cena ne  o: 253,58 zł 
 Cena bru  o: 311,90 zł 
 Kartonik z tektury falistej zawiera 20 wyselekcjonowanych pralinek, tabliczkę czekolady 
deserowej połączonej z kawą, liściastą herbatę (100 g), kawę (250 g) oraz kubek termiczny.  
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845401   ZESTAW CZEKOLADEK Z WINEM W DREWNIANEJ SKRZYNCE 
 Wymiar opakowania: 360×191×105 mm 
 Masa ne  o: 1130 g 
 Cena ne  o: 256,02 zł 
 Cena bru  o: 314,90 zł 
 Drewniana skrzynka z jasnego drewna zawiera: wino, 4 kolorowe pralinki w kształcie 
babeczki, pudełko ośmiu świątecznych pralinek, orzechy makadamia w czekoladzie oraz 
fi gurki Mikołaja i renifera z nadzieniem orzechowym.  

845101   ZESTAW CHOCO CHRISTMAS Z WINEM 
 Wymiar opakowania: 336x238x80 mm 
 Masa ne  o: 1060 g 
 Cena ne  o: 259,76 zł 
 Cena bru  o: 319,50 zł 
 Świąteczne pudełko przewiązane wstążką zawiera owoce nasączone alkoholem i oblane 
czekoladą, wyborne pralinki z nadzieniami oraz wino. 
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845704   ŚWIĄTECZNY ZESTAW Z WINEM I POSTCARDEM 
 Wymiar opakowania: 360x265x93 mm 
 Masa ne  o: 1335 g 
 Cena ne  o: 275,20 zł 
 Cena bru  o: 338,50 zł 
 Zestaw w kartoniku z tektury falistej zawiera 6 pralinek i choinkę z czekolady w kartoniku 
z miejscem na własne zdjęcie lub grafi kę, 6 pralinek w kształcie babeczki, 8 świątecznych 
pralinek, tabliczkę czekolady deserowej, 10 pralinek w drewnianej skrzyneczce oraz butelkę wina. 

ŚŚWIŚWIĄTEĄTECZNCZNY ZY ZESTESTAWAW Z WZ WINEINEM IM I POPOSTCSTCARDARDEMEM 
pakowania: 360x265x93 mm 
o: 1335 g
o: 275,20 zł 
 o: 338,50 zł

w kartoniku z tektury falistej zawiera 6 pralinek i choinkę z czekolady w kartoniku
m na własne zdjęcie lub grafi kę, 6 pralinek w kształcie babeczki, 8 świątecznych zdjęcie lub grafi kę, 6 pralinek w kształcie babeczki, 8 świątecznych 
tabliczkę czeekolady deserowej, 10 pralinek w drewnianej skrzyneczce oraz butelkę wina.

845332   ŚWIĄTECZNY ZESTAW Z WINEM, KAWĄ I CZEKOLADKAMI 
 Wymiar opakowania: 355×272×126 mm 
 Masa ne  o: 1415 g 
 Cena ne  o: 318,62 zł 
 Cena bru  o: 391,90 zł 
 Kartonik z tektury falistej zawiera drewnianą skrzyneczkę z pralinkami, czekoladki ze 
świątecznym motywem, tabliczkę deserowej czekolady, wino oraz kawę (250 g).  
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845415   ZESTAW CZEKOLADEK W DREWNIANEJ SKRZYNCE 
 Wymiar opakowania: 405x285x110 mm 
 Masa ne  o: 860 g 
 Cena ne  o: 332,93 zł 
 Cena bru  o: 409,50 zł 
 Drewniana skrzynka z jasnego drewna zawiera: tabliczkę białej czekolady połączoną z owocami 
leśnymi, chrupiące czekoladowe krążki z dodatkami, owoce nasączone alkoholem oblane 
czekoladą, pralinki z indywidulanym nadrukiem, zestaw kolorowych pralinek w kształcie 
babeczek i kawałków tortu, elegancki zestaw 4 pralinek, bakalii w czekoladzie oraz czekolady 
mleczno-deserowej.  
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PERSONALIZACJA SKRZYNEK DREWNIANYCH

PERSONALIZACJA WORKÓW PERSONALIZACJA WORKÓW

PERSONALIZACJA SKRZYNEK DREWNIANYCH

GRAWER NA BILECIKU 
DREWNIANYM

BILECIK

GRAWER SITODRUK

GRAFIKA NA WORKU
I/LUB BILECIK

GRAWER NA BILECIKU 
DREWNIANYM

DRUK UV HOTSTAMP

BILECIK GRAWER NA BILECIKU 
DREWNIANYM
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PERSONALIZACJA KARTONÓW ECOPERSONALIZACJA KARTONÓW ECO

PERSONALIZACJA KARTONÓW KASZEROWANYCH PERSONALIZACJA KARTONÓW KASZEROWANYCH

WSTĄŻKA I/LUB NAKLEJKA WSTĄŻKA I/LUB BILECIK BANDEROLA INDYWIDUALNA GRAFIKA

WSTĄŻKA I\LUB BILECIK BANDEROLAWSTĄŻKA I\LUB GRAWER NA 
BILECIKU DREWNIANYM

TŁOCZENIE
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PERSONALIZACJA METALOWYCH PUSZEKPERSONALIZACJA METALOWYCH PUSZEK

WSTĄŻKA NAKLEJKAWSTĄŻKA I\LUB BILECIK INDYWIDUALNA GRAFIKA
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Indywidualne wysyłki 
do pracowników 
i klientów w całej UE

Personalizowane, 
imienne kartki z logo

Ekologiczne opakowanie 
wysyłkowe

Raporty dostaw 
na koniec projektu

Wszelkie dane wykorzystywane do projektów, 
przechowywane są i wykorzystywane zgodnie z regulacjami RODO.

Dodatkowe usługi 
dla biznesu
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Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego 
oraz innych właściwych przepisów prawnych. Kolor pudełek oraz wygląd i rodzaj pralin może odbiegać od prezentowanych. 

Aktualna oferta dostępna na www.chocolissimo.pl. 

KAŻDY, KTO DBA O SWOJĄ MARKĘ, CHCE, BY JEGO ZNAK FIRMOWY
ZNAJDOWAŁ SIĘ TYLKO NA PRODUKTACH NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI. 

JEŚLI SZUKAJĄ PAŃSTWO WYJĄTKOWEGO, PERSONALIZOWANEGO PRODUKTU 

FIRMOWEGO, ZESPÓŁ CHOCOLISSIMO JEST DO PAŃSTWA USŁUG. JEŻELI JESTEŚCIE 

PAŃSTWO ZAINTERESOWANI DOPASOWANIEM PRODUKTÓW CHOCOLISSIMO DO POTRZEB 

SWOJEJ FIRMY, PROSIMY O KONTAKT:

TEL. +48 22 244 27 09            UPOMINKI CHOCOLISSIMO.PL

Wszystkie ceny wyrażone w polskich złotych.
Cennik obowiązuje od 1 maja 2022 roku. Ceny mogą ulec zmianie.
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MM BROWN SP. Z O.O.
(part of the MM Brown Group)

ul. Ostrowska 582
61-324 Poznań

BIURO OBSŁUGI
KLIENTA FIRMOWEGO

tel. + 48 22 244 27 09
tel. +48 61 102 37 27

upominki@chocolissimo.pl

WWW.CHOCOLISSIMO.PL


