
CORPORATE GIFTS COLLECTION



BLOOM TIME
E TIMPUL SĂ ÎNFLORIM!

„BLOOM TIME” ESTE CONCEPTUL SUB CARE LANSĂM COLECȚIA 
DE PRIMĂVARĂ A PRODUSELOR CHOCOLISSIMO, CADOURI 

DEOSEBITE PENTRU 1 MARTIE ȘI 8 MARTIE. 
COLECȚIA „BLOOM” VINE SĂ ADUCĂ OPTIMISM ȘI O ENERGIE 

NOUĂ, O DATĂ CU VENIREA PRIMĂVERII.
PENTRU DOAMNELE ÎNFLORITOARE AM PREGĂTIT O SERIE DE 

PRODUSE SPECIALE CARE SĂ LE SURPRINDĂ PLĂCUT ÎN LUNA MARTIE. 
PE LÂNGĂ ACESTEA, PRODUSELE NOASTRE TRADIȚIONALE: FLORI DIN 
CIOCOLATĂ BELGIANĂ DELICATĂ, TELEGRAME DIN CIOCOLATĂ CU 
URĂRI DE PRIMĂVARĂ ȘI CUTIILE PREMIUM CU PRALINE DELICIOASE.

CHOCOLISSIMO ESTE CEL MAI DULCE 
MESAGER AL PRIMĂVERII.



BLOOM TIME

328103   BLOOM CHOCOLATE 
FLOWERS BOX 
 Dimensiuni în ambalaj: 195×195×20 mm 
 Greutate netă: 120 g 
 Preţ net: 47,80 RON 
 Preţ brut: 52,10 RON 
 Flori din ciocolată belgiană premium presărate 
cu ingrediente deosebite, ambalate într-o cutie 
elegantă.  

326530   SWEET MESSAGE BLOOM 
TIME 
 Dimensiuni în ambalaj: 142×178×15 mm 
 Greutate netă: 55 g 
 Preţ net: 25,50 RON 
 Preţ brut: 27,80 RON 
 Un produs-concept deosebit: 6 bomboane din 
cea mai fină ciocolată belgiană ambalate într-o 
cutie în formă de carte, în interiorul căreia se 
află o felicitare cu mesaj special.   

198501   SPRING MIX 
 Dimensiuni în ambalaj: 176×176×48 mm 
 Greutate netă: 160 g 
 Preţ net: 70,92 RON 
 Preţ brut: 77,30 RON 
 Un mix de 12 praline delicioase cu gust 
deosebit: 4 praline în formă de felie de tort, 4 
praline în formă de brioșă și 4 praline standard 
formează un mix de gusturi și arome irezistibil.  
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SPRING PREMIERE

1888   BLOOM PREMIERE MINI 
 Dimensiuni în ambalaj: 117×145×37 mm 
 Greutate netă: 125 g 
 Preţ net: 75,69 RON 
 Preţ brut: 82,50 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: 127,52 RON 
 Preţ brut: 139,00 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: 75,69 RON 
 Preţ brut: 82,50 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: 127,52 RON 
 Preţ brut: 139,00 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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PREMIUM CHOCOLATES IN WOODEN BOX

198502   CHOCOLATES COLLECTION 
 Dimensiuni în ambalaj: 183×178×44 mm 
 Greutate netă: 210 g 
 Preţ net: 93,85 RON 
 Preţ brut: 102,30 RON 
 O combinație unică de praline în formă de 
prăjituri, cupcakes sau standard, ambalate într-o 
cutie elegantă de lemn  
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SPRING FLOWERSSPRING FLOWERS

328102   BLOOM CHOCOLATE 
FLOWERS 6 
 Dimensiuni în ambalaj: 195×195×20 mm 
 Greutate netă: 120 g 
 Preţ net: 72,29 RON 
 Preţ brut: 78,80 RON 
 O cutie elegantă din lemn care conține 6 
tablete din ciocolată belgiană premium albă, 
neagră, cu lapte și roz, cel mai nou tip de 
ciocolată, în formă de floare, decorate cu 
petale naturale de flori. Un cadou special și 
delicios, pentru o primăvară deosebită.  

328101   BLOOM CHOCOLATE 
FLOWERS 4 
 Dimensiuni în ambalaj: 315×115×25 mm 
 Greutate netă: 80 g 
 Preţ net: 60,37 RON 
 Preţ brut: 65,80 RON 
 O cutie elegantă din lemn care conține 4 
tablete din ciocolată belgiană premium albă, 
neagră, cu lapte și roz, cel mai nou tip de 
ciocolată, în formă de floare, decorate cu 
petale naturale de flori. Un cadou special și 
delicios, pentru o primăvară deosebită.  

332901   L'ART RUBY 
 Dimensiuni în ambalaj: 194×193×24 mm 
 Greutate netă: 180 g 
 Preţ net: 56,15 RON 
 Preţ brut: 61,20 RON 
 O tabletă de ciocolată ca o artă, formată din 
ciocolată roz, Ruby, și ciocolată albă de cea 
mai bună calitate decorată cu petale de flori. 
Tableta este ambalata într-o cutie elegantă cu 
grafică florala și fereastră.  
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LITTLE FLOWERS

3246   LITTLE DAISY 
 Dimensiuni în ambalaj: 93×173×33 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 32,66 RON 
 Preţ brut: 35,60 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: 10,18 RON 
 Preţ brut: 11,10 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: 20,37 RON 
 Preţ brut: 22,20 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: 20,37 RON 
 Preţ brut: 22,20 RON 
 3 figurine în formă de lalea realizate din 
ciocolată cu lapte catifelată și ambalate într-o 
cutie elegantă. 

522401   LITTLE FLOWER TULIP 
 Dimensiuni în ambalaj: 115×70×9 mm 
 Greutate netă: 12 g 
 Preţ net: 10,18 RON 
 Preţ brut: 11,10 RON 
 Lalea din ciocolată delicioasă, ambalată în folie 
transparentă. Pentru cantități de minim 100 de 
bucăți ambalajul poate fi personalizat cu logo 
sau mesaj special.  
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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: 103,76 RON 
 Preţ brut: 113,10 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: 44,86 RON 
 Preţ brut: 48,90 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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WOODEN BOXES LADIES EDITION

0202   ELEGANCE LADIES EDITION 
 Dimensiuni în ambalaj: 143×104×37 mm 
 Greutate netă: 125 g 
 Preţ net: 77,25 RON 
 Preţ brut: 84,20 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: 180,18 RON 
 Preţ brut: 196,40 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: 253,21 RON 
 Preţ brut: 276,00 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: 327,25 RON 
 Preţ brut: 356,70 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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CHOCOLATE SQUARES

1393   SQUARE MINI WITH FRUITS 
 Dimensiuni în ambalaj: 105×105×40 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 40,18 RON 
 Preţ brut: 43,80 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. 

139201   SQUARE MIDI WITH PRALINES 
 Dimensiuni în ambalaj: 148×148×40 mm 
 Greutate netă: 110 g 
 Preţ net: 52,94 RON 
 Preţ brut: 57,70 RON 
 9 praline cu umpluturi senzaționale ambalate 
într-o cutie deosebita din carton. 

1391   SQUARE MAXI 
 Dimensiuni în ambalaj: 215×215×40 mm 
 Greutate netă: 430 g 
 Preţ net: 65,50 RON 
 Preţ brut: 71,40 RON 
 O cutie perfectă pentru a fi oferită cadou ce 
conține un mix de căpșuni în ciocolată cu 
lapte, praline în formă de cupcakes și praline 
standard. 
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SPRING WHITE

0372   WHITE XL 
 Dimensiuni în ambalaj: 165×88×30 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 46,24 RON 
 Preţ brut: 50,40 RON 
 O cutie elegantă de culoare albă, în care am 
pus patru praline din colecţiile Chocolissimo şi 
patru praline "Oxide" cu print comestibil.  

0371   WHITE L 
 Dimensiuni în ambalaj: 132×95×30 mm 
 Greutate netă: 75 g 
 Preţ net: 40,00 RON 
 Preţ brut: 43,60 RON 
 O cutie elegantă de culoare albă, în care am 
pus trei praline din colecţiile Chocolissimo şi trei 
praline "Oxide" cu print comestibil.  

0370   WHITE XS 
 Dimensiuni în ambalaj: 87×85×30 mm 
 Greutate netă: 50 g 
 Preţ net: 27,89 RON 
 Preţ brut: 30,40 RON 
 O cutie elegantă de culoare albă, în care am 
pus două praline din colecţiile Chocolissimo şi 
două praline "Oxide" cu print comestibil.  
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SPRING WHITE

9504   CHOCPRINTS QUATTRO 
 Dimensiuni în ambalaj: 87×85×30 mm 
 Greutate netă: 38 g 
 Preţ net: 23,30 RON 
 Preţ brut: 25,40 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: 23,30 RON 
 Preţ brut: 25,40 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: 17,34 RON 
 Preţ brut: 18,90 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: 15,32 RON 
 Preţ brut: 16,70 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 PRINT CARDS

9509   CHOCOPRINTS BAR 
 Dimensiuni în ambalaj: 223×156×13 mm 
 Dimensiune ciocolata: 155×88×7 mm 
 Greutate netă: 120 g 
 Preţ net: 42,48 RON 
 Preţ brut: 46,30 RON 
 O tabletă din ciocolată albă cu print comestibil, conform cerinţelor. 
Tableta este ambalată într-o cutie potrivită căreia îi adăugăm o 
panglică în tematica Primăverii. 

9522   CHOCOPRINTS CARD  
 Dimensiuni în ambalaj: 151×119×15 mm 
 Dimensiune ciocolata: 80×50×7 mm 
 Greutate netă: 35 g 
 Preţ net: 26,51 RON 
 Preţ brut: 28,90 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 PINK 
 Dimensiuni în ambalaj: 184×137×34 mm 
 Dimensiunile imaginii: 130×90 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 51,01 RON 
 Preţ brut: 55,60 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: 51,01 RON 
 Preţ brut: 55,60 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: 51,01 RON 
 Preţ brut: 55,60 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: 79,27 RON 
 Preţ brut: 86,40 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: 79,27 RON 
 Preţ brut: 86,40 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: 143,39 RON 
 Preţ brut: 156,30 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: 51,38 RON 
 Preţ brut: 56,00 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: 41,01 RON 
 Preţ brut: 44,70 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: 30,64 RON 
 Preţ brut: 33,40 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: 49,36 RON 
 Preţ brut: 53,80 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: 69,36 RON 
 Preţ brut: 75,60 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: 106,42 RON 
 Preţ brut: 116,00 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 WOMAN

3248   SUPER GIRL 
 Dimensiuni în ambalaj: 130×95×32 mm 
 Greutate netă: 70 g 
 Preţ net: 30,64 RON 
 Preţ brut: 33,40 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: 30,64 RON 
 Preţ brut: 33,40 RON 
 Şase praline delicioase împachetate într-o cutie 
deosebită, cu grafică specială Super Woman. 
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SPRING CHOCOLISCIOUS

0322   CHOCOLISCIOUS 
 Dimensiuni în ambalaj: 315×235×40 mm 
 Greutate netă: 340 g 
 Preţ net: 108,35 RON 
 Preţ brut: 118,10 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: 155,14 RON 
 Preţ brut: 169,10 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: 161,38 RON 
 Preţ brut: 175,90 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: 20,55 RON 
 Preţ brut: 22,40 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: 20,55 RON 
 Preţ brut: 22,40 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: 20,55 RON 
 Preţ brut: 22,40 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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LADIES’ COLLECTIONLADIES  COLLECTION

3387   LADIES SET 
 Dimensiuni în ambalaj: 192×192×25 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 40,18 RON 
 Preţ brut: 43,80 RON 
 Un set elegant compus din elemente feminine 
reprezentative: parfum, poșetă, inel, pantof și 
ochelari de soare, într-o cutie cu fereastră. 
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LADIES’ COLLECTION

338703   LIPSTICK KIT 
 Dimensiuni în ambalaj: 210×135×35 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 Preţ net: 37,71 RON 
 Preţ brut: 41,10 RON 
 Un set de 5 rujuri realizate din ciocolată 
belgiană premium, ambalate într-o cutie 
elegantă cu fereastră transparentă.  

338704   MIDI LIPSTICK KIT 
 Dimensiuni în ambalaj: 200×140×18 mm 
 Greutate netă: 60 g 
 Preţ net: 27,06 RON 
 Preţ brut: 29,50 RON 
 Un set de 3 rujuri realizate din ciocolată 
belgiană premium, ambalate într-o cutie 
elegantă cu fereastră transparentă.  

338705   MAKEUP KIT 
 Dimensiuni în ambalaj: 200×140×18 mm 
 Greutate netă: 60 g 
 Preţ net: 27,06 RON 
 Preţ brut: 29,50 RON 
 Un set drăguț format din 2 rujuri și un fard 
de ochi realizate din cea mai fină ciocolată 
belgiană, ambalate într-o cutie elegantă cu 
fereastră transparentă. 
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LADIES’ COLLECTION HIGH-HEELS

 CHOCO HIGH HEEL 
 Dimensiuni în ambalaj: 190×160×75 mm 
 Greutate netă: 120 g 
 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: 80,83 RON 
 Preţ brut: 88,10 RON 
 Pantof cu toc din ciocolată neagră aromată, 
finisată cu praf auriu, într-o cutie elegantă şi 
feminină. 

3904   CHOCOLATE HIGH HEEL PINK 

 Preţ net: 80,83 RON 
 Preţ brut: 88,10 RON 
 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 

 Preţ net: 80,83 RON 
 Preţ brut: 88,10 RON 
 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 

 Preţ net: 80,83 RON 
 Preţ brut: 88,10 RON 
 Pantof cu toc din ciocolată neagră cu elemente de decor 
din ciocolată albă, într-o cutie elegantă şi feminină. 

3902   CHOCOLATE HIGH HEEL WHITE 

 Preţ net: 80,83 RON 
 Preţ brut: 88,10 RON 
 Pantof cu toc din ciocolată albă cu elemente de decor din 
ciocolată neagră, într-o cutie elegantă şi feminină. 
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CREEAZĂ PROPRIA CIOCOLATĂ
Dacă îți dorești să realizezi o tabletă din ciocolată după gusturile tale, la propriu, îți oferim această ocazie. 
Poți alege forma, aroma, ingredientele și ambalajul ciocolatei. 

PASUL 2 – ALEGE FORMA:
Alege formă care îți place: pătrat, floare, inimă sau trifoi.

PASUL 1 – ALEGE AROMA:
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.

PASUL 3 – ALEGE EXTRA-INGREDIENTE:
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. 

Este o adevărată plăcere să oferi în dar o ciocolată realizată de tine! 
Dacă îți dorești să explorăm această opțiune împreună scrie-ne la corporate@chocolissimo.ro

PASUL 4 – ALEGE CUTIA POTRIVITĂ:
Preferi o cutie elegantă din lemn sau una veselă, realizată din carton, cu grafică 
specifică? Sau putem crea un ambalaj unic, personalizat cu grafica proprie. 

CIOCOLATĂ NEAGRĂ

CIOCOLATĂ CU LAPTE

CIOCOLATĂ ALBĂ

4544



TRIMITE O URARE CU LITERE DIN CIOCOLATĂ

PASUL 1 – ALEGE LUNGIMEA MESAJULUI

PASUL 2 – COMPUNE TEXTUL TELEGRAMEI

PASUL 3
ALEGE AMBALAJUL

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.

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 Crăciun. Putem, de asemenea, să 
personalizăm cutia cu grafica proprie.

CHOCOLISSIMO.RO
Mai multe sugestii puteţi găsi pe websiteul nostru

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-K001 PLIC TULIPS
Dimensiuni în ambalaj: 142×255×18 mm

2401-DEKOBI PLIC RED
Dimensiuni în ambalaj: 142×255×18 mm

TRIO HAPPY EASTER
Dimensiuni în ambalaj: 108×107×12 mm
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Tabletele din colecția "piece of Joy" sunt un mesager dulce al primăverii și o încântare 
a gustului datorită mixului de ciocolată fină cu fructe uscate și condimente. 

COLECȚIA PIECE OF JOY CHOCOTELEGRAM
Găseşte în magazinul nostru www.chocolissimo.ro sugestii de telegrame 
pregătite de noi special pentru sărbătorile de iarnă.

4511-PL06XX   PIECE OF JOY I 
 Dimensiuni în ambalaj: 195×195×20 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 O tabletă delicioasă din ciocolată neagra, în 
formă de floare, decorată cu rubarbă, cocos și 
zmeură, ambalată în cutia specială.  

4511-PL02XX   PIECE OF JOY II 
 Dimensiuni în ambalaj: 195×195×20 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 O tabletă delicioasă din ciocolată cu lapte, în 
formă de floare, decorată cu căpșuni, caise și 
afine uscate, ambalată în cutia specială.  

4503-PL07XX   PIECE OF JOY CLOVER 
 Dimensiuni în ambalaj: 195×195×20 mm 
 Greutate netă: 100 g 
 O tabletă delicioasă din ciocolată cu lapte si 
ciocolata alba, în formă de trifoi, decorată cu 
căpșuni, curmale și fulgi de cocos, ambalată în 
cutia specială.  

 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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AMBALARE INDIVIDUALĂ, 
ETICHETARE ȘI LIVRARE DIRECTĂ 

LA ADRESA INDICATĂ.

SCRISORI INDIVIDUALE, 
ADRESATE DIRECT, 
INTRODUSE ÎN COLETE 
ȘI PERSONALIZATE CU 
GRAFICĂ DEDICATĂ.

AMBALAJE
REALIZATE 100% DIN 
HÂRTIE RECICLATĂ

RAPORT 
DE LIVRĂRI 
LA FINALUL 

PROIECTULUI.

CHOCOLISSIMO ON BEHALF OF YOUR COMPANY – SERVICII EXCLUSIVE LA CERERE
PRELUĂM LOGISTICA ȘI LIVRAREA CADOURILOR ÎN NUMELE COMPANIEI

CHOCOLISSIMO ON BEHALF OF YOUR COMPANY – SERVICII EXCLUSIVE LA CERERE
PRELUĂM LOGISTICA ȘI LIVRAREA CADOURILOR ÎN NUMELE COMPANIEI

Transmiterea datelor de contact pentru livrari se bazează pe un acord de respectare a normelor GDPR în vigoare. 5150



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.

PERSONALIZARE

SERIGRAFIESERIGRAFIE

AMBALAJ STANDARDAMBALAJ STANDARD

BANDEROLĂ DIN CARTONBANDEROLĂ DIN CARTON
STICKERSTICKER

SELECŢIE DE PRALINESELECŢIE DE PRALINE

PANGLICĂ ŞI CARDPANGLICĂ ŞI CARD

PRINT UVPRINT UV

GRAVAREGRAVARE

53



PRE 
ORDER 
PAȘTE 
2021

În continuare am inclus o selecție de produse din 
colecția de Paște. Comenzile pentru cadourile de Paște 

pentru anul acesta sunt deja deschise. Spre deosebire de alți 
ani, în 2021 vom sărbători Paștele ortodox pe 2 mai, la distanță 

de o luna de Paștele catolic, care va fi celebrat pe 4 aprilie. 
Încurajăm astfel plasarea comenzilor de Paște din  timp pentru a putea 

securiza produsele preferate. Fabrica noastră produce pentru toată 
Europa centrală și de est, prin urmare există riscul ca majoritatea stocurilor 

produselor cu tematică de Paște să se epuizeze încă din luna aprilie. 
Vă invităm să ne scrieți la corporate@chocolissimo.ro 

pentru a alege din timp cadourile de Paște. 

349902   LUXURY EGG RUBY WITH GOLD  
 Dimensiuni în ambalaj: 182×115×115 mm 
 Dimensiunile imaginii: 119 mm 
 Greutate netă: 210 g 
 Preţ net: 91,47 RON 
 Preţ brut: 99,70 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.  

3430   THE FINEST EASTER EGG BLUE – MINI 
 Dimensiuni în ambalaj: 200×140×40 mm 
 Greutate netă: 130 g 
 Preţ net: 67,16 RON 
 Preţ brut: 73,20 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: 49,17 RON 
 Preţ brut: 53,60 RON 
 O cutie din lemn african ce conține 5 praline în formă de ou de 
Paște. 

3468   HAPPY EASTER 6 EGGS 
 Dimensiuni în ambalaj: 142×106×30 mm 
 Greutate netă: 70 g 
 Preţ net: 28,72 RON 
 Preţ brut: 31,30 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 
 Dimensiunile imaginii: 46 mm 
 Greutate netă: 25 g 
 Preţ net: 20,37 RON 
 Preţ brut: 22,20 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: 31,93 RON 
 Preţ brut: 34,80 RON 
 4 praline cu forme delicioase din ciocolată 
belgiană umplute cu cremă delicioasă de alune. 





CONŢINUT RIDICAT DE ALCOOL

CONŢINUT REDUS DE 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!

LUMEA PRALINELOR CHOCOLISSIMO
P3  P3   MARC DE CHAMPAGNE 
HEART 

P7  P7   CHERRY HEART 

P8  P8   BUTTER TRUFFLE 

 Inimă din ciocolată albă umplută 
cu cremă de coniac şi şampanie. 

 O cremă delicioasă pe bază de 
Kirschwasser, lichior tradiţional 
nemţesc din cireşe, într-o inimioară 
delicată din ciocolată neagră. 

 Desertul clasic şi delicios din cea mai 
fină combinaţie de ciocolată neagră. 

P15  P15   CUP-PUCINO P24  P24   ROYAL MACADAMIA 

P42  P42   SOUTHTIROL KIRSCH 

P55  P55   MADRILENE 

P69  P69   TREVISE 

P77  P77   CARAMEL TRUFFLE  

P99  P99   WALNUT BRANDY 

P105  P105   COFFEE 

P111  P111   PASSION FRUIT P34  P34   WOODFOREST MOUSSE 

P52  P52   LADY CASSIS 

P66  P66   DIPLOMATE LAIT 

P71  P71   CRUNCHY SQUARE 

P96  P96   PISTACHIO CRUNCH 

P101  P101   GIN&TONIC 

P107  P107   LEMON 

P114  P114   CRAQ SPECULOOS 

P21  P21   GOLDEN TRUFFLE P29  P29   RED VANILLA 

P45  P45   FRAMBOISINE 

P57  P57   CARAMEL DE SEL 

P70  P70   MOCHA CRÈME 

P80  P80   ESMERALDA 

P100  P100   CHAMPAGNER FIZZ 

P106  P106   BRAMBLE GIN 

P113  P113   BLACK CURRANT 
& CARDAMON 

P36  P36   SEVILLE 

P53  P53   ROYAL MARZIPAN 

P67  P67   LUTHIER 

P72  P72   FRAMBOISES ET CAFÉ 

P97  P97   HAZELNUT NUGAT 

P102  P102   WHISKY COWBERRY 

P109  P109   HAZELNUT PRALINE P39  P39   TATIN 

P54  P54   BRANDY HEART 

P68  P68   CARAMEL LAIT 

P73  P73   COFFEE SHELL 

P98  P98   HIMBER PROSECCO 

P104  P104   LATTE MACCHIATO 

P110  P110   CRUNCHY PRALINE 

 Cafea cu spumă, într-o ceaşcă 
din ciocolată cu lapte. 

 Se ia o nucă de Macadamia, 
se pune în mijlocul unei praline 
din ciocolată cu lapte şi se 
înveleşte cu cremă de vanilie şi 
nuci. Deliciu regal, într-adevăr! 

 Mousse delicios din cireşe cu o 
delicată atingere de migdale, 
învelit în ciocolată neagră. 

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

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

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

 Marzipan delicios aromat cu 
brandy. Jumătatea de nucă de 
deasupra este înmuiată în lapte și  
acoperită cu ciocolată neagră. 

 Pralină cu o cremă intensă de cafea 
în ciocolată neagră inspirată de 
gustul espresso-ului de dimineață. 

 Umplutură cu gust semi-acrișor din 
fructul pasiunii accentuat de gustul 
dulce al ciocolatei cu lapte. 

 Cremă din fructe de pădure, 
combinată cu un delicios mousse 
de vanilie, în ciocolată cu lapte. 

 O umplutură excepţională din 
coacăze negre şi cătină, învelită în 
cea mai fină ciocolată albă. O pralină 
unică, delicioasă, surprinzătoare. 

 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 alune şi fistic 
în ciocolată albă. 

 Cremă intensă de ganache din 
ciocolată neagră și gin, ascunsă 
sub crusta din ciocolată neagră. 

 O umplutură dulce-acrișoară de 
lămâie cu un gust hotărât oferit de 
crusta din ciocolată neagră. 

 Umplutură de ciocolată crocantă 
cu bucățele de biscuiți Speculoos 
în ciocolată delicioasă cu lapte. 

 O călătorie unică în lumea ciocolatei 
negre aromate. Pralina cu gust 
puternic este presărată cu praf de aur 
alimentar. Pentru cei mai excentrici 
dintre iubitorii de ciocolată. 

 O combinaţie unică din dulceaţă 
de fructe şi vanilie naturală, învelită 
în cea mai fină  ciocolată albă. 

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

 Cremă dulce de caramel, cu un 
praf de sare, în ciocolată neagră 
de cea mai bună calitate. 

 Cremă delicată de mocha îmbogațită 
de gustul ciocolatei albe. 

 Bucăți de lamaie scufundate în 
ganache regal cu ciocolată neagră. 

 Cremă de ganache cu un adaos 
exclusivist de alcool Marc de 
Champagne în ciocolată albă. 

 Combinație delicioasă de 
zmeură cu un gust inedit de 
gin în ciocolată cu lapte. 

 Inimioară din ciocolată cu lapte ce 
ascunde marmeladă de coacăze 
negre cu un vârf de cardamom și 
o cremă clasică de ciocolată. 

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

 Marţipan delicios, în ciocolată 
neagră, decorat cu fistic. 

 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. 

 Nougat cremos de alune 
în ciocolată cu lapte. 

 O pralină unică cu două straturi 
în care umplerea de ciocolată cu 
nuanțe de whisky este combinată 
cu mousse de coacăze. 

 O inimioară din ciocolată albă plină 
cu cremă de alune de pădure. 

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

 Inimioare din ciocolată cu lapte, 
umplute cu cremă de coniac. 

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

 Crema noastră  specială  de cafea, 
în ciocolată albă delicată. 

 O combinație unică de Prosecco 
cu suc de zmeură, învelită 
în ciocolată cu lapte. 

 Umplutură de cremă dulce cu 
cafea și lichior de mocca învelită 
în lapte și ciocolată albă. 

 O cremă crocantă din alune de 
pădure cu bucăți de biscuiți, 
îmbrăcată în ciocolată cu lapte. 
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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 
 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 
 Pralină elegantă și rafinată, în formă ovală, decorată cu 
print comestibil.  

C PRALINĂ    ROUND 
 Dimensiuni în ambalaj: 27×17 mm 
 Greutate netă: 10 g 
 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.  

 CAPPUCCINO GANACHE 

 DARK CHOCOLATE 
GANACHE 

 Cremă de cappuccino excelentă 
în ciocolată cu lapte delicioasă. 

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

 FOREST BERRIES GANACHE 

 RED BERRIES CREME 

 STRAWBERRY FONDANT 

 CHERRY GANACHE 
& CHOCOLATE MOUSSE 

 LEMON CHEESECAKE 

 SALTED CARAMEL 

 LEMON CHEESECAKE 

 CRISPY CHOCOLATE CREAM 

 RED VELVET  SOUR CHERRY GANACHE 

 Cremă din fructe de pădure 
în ciocolată cu lapte. 

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

 Cremă de căpşuni în ciocolată 
cu lapte delicioasă. 

 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 intensă de lămâie, 
ascunsă într-o crustă delicioasă 
din ciocolată cu lapte. 

 Cremă delicată de caramel, 
în ciocolată belgiană cu lapte. 

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

 Cremă de ciocolată crocantă 
în ciocolată cu lapte.  

 O combinație unică ce are la bază 
o cremă fructată cu o culoare roșie 
intensă, iar deasupra cremă de 
cheesecake și ciocolată albă fină.  

 Ciocolată albă și ganache cu lichior 
de cireșe acoperite de o cremă 
delicată cu bucăți de zmeură - totul 
într-o cupă din ciocolată belgiană cu 
lapte decorată cu bucăți de afine. 
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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
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POLAND

The Chocolate Makers S.R.L
Câmpul Pipera 125/9, first floor
Voluntari, Ilfov
ROMÂNIA


