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Etykiety oferowanych 
produktów są czyste, 

a ich składy coraz 
krótsze. W efekcie 

możemy zaproponować 
m.in. certyfikowane 

produkty wegańskie, 
bez nabiału, glutenu 

czy sztucznych 
konserwantów.

Czekoladę wylewamy, 

Karmel to w pełni 
rzemieślnicza produkcja! 
Jest ręcznie wytwarzany 
bez dodatku sztucznych 
aromatów, barwników 

czy konserwantów.

Wszystkie czekolady 
produkowane są 

we współpracy z Barry 
Callebaut FINEST 

BELGIAN 
CHOCOLATE, dzięki 

czemu produkty cechuje 
nie tylko wyśmienity 

smak i skład, ale także 
i najwyższa jakość. 

Czekolada wylewana 
jest a karmel gotowany  
dopiero po zamówieniu 

przez Klienta.

Na co dzień wszyscy zwracają uwagę na świeżość kupowanych produktów spożywczych w sklepach. 

Uważamy, że ta sama żelazna zasada dotyczy słodyczy reklamowych! Właśnie dlatego robimy wszystko, 

by zaoferować nienaganną świeżość produktów, które każdego dnia trafiają do rąk naszych Klientów. 

Jak to robimy?

Jeszcze bliżej natury
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Słodkości pakowane są  
do personalizowanych 

opakowań bezpośrednio 
po ich wytworzeniu.

Dzięki temu otrzymujesz 
najświeższy produkt 

z możliwie najdłuższym 
terminem przydatności.

Cały proces od projektu 
do wysyłki dzieje się pod 
jednym dachem, dlatego 
wszystko jest pod ścisłą 

kontrolą. Spełniają także 
najwyższe standardy 

bezpieczeństwa produkcji 
żywności, potwierdzone 

międzynarodowym 
certyfikatem IFS Food.

Wszystkie opakowania 
przygotowywane są 

w trzech specjalistycz-
nych drukarniach  dzięki 
czemu oferujemy szybkie 

terminy realizacji!
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Kolekcja Miodowa
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nr kat.: 0309

3 - TABLICZKA CZEKOLADY HONEYBEE

nr kat.: 0313

4 - ZESTAW CUKIERKÓW 
REKLAMOWYCH HONEYBEE

nr kat.: 0310

5 - LIZAK REKLAMOWY 
LOGO POP HONEYBEE 

nr kat.: 0311

1 - PRALINY HONEYBEE 8 SZT.

nr kat.: 0312

2 - PRALINY HONEYBEE 4 SZT.
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Kolekcja Miodowa
Daj się uwieść ich doskonałym smakom 
prosto z natury oraz pięknej oprawie 
wizualnej. LINIA MIODOWA to nasza nowość,  
w której zainspirowaliśmy się pięknem 
i dobrem natury.

Do opakowań zaprojektowanych przez 
ilustratorkę Polę Augustynowicz włożyliśmy 
kilka rodzajów słodkości, które urzekają wzrok 
i zachwycają podniebienie. Naturalny miód, 
masło kakaowe, pyłek pszczeli i orzechy 
laskowe to tylko kilka nut smakowych, 
które poznasz, próbując naszych nowości 
o czystym składzie: karmelków, lizaków, 
pralin i czekolad.

Kusząca tabliczka czekolady o mleczno-
miodowym smaku, bardzo przyjemnej 
słodyczy i wyraźnie zaznaczonych nutach 
miodu, a może ręcznie robione lizaki 
z dodatkiem naturalnego miodu, soku 
z cytryny i pyłku pszczelego? Który 
z produktów wybierzesz dla swoich klientów, 
partnerów biznesowych czy pracowników?

https://sweet-seller.com/?pid=35753&cid=46&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=35755&cid=46&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=35765&cid=46&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=35779&cid=46&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=35802&cid=21&lang=pl
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Kolekcja z dodatkiem alkoholi 
od J.A. Baczewski 
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nr kat.: 0285

1 - PRALINY WELCOME BOX 
J.A. BACZEWSKI 
 

nr kat.: 0290B

2 - TABLICZKA CZEKOLADY 
MODULO BAR

nr kat.: 0286

3 - PRALINY BIG WELCOME BOX 
J.A. BACZEWSKI 

nr kat.: 0298

4 - NADZIEWANA TABLICZKA CZEKOLADY 
J.A. BACZEWSKI

nr kat.: 0186

5 - PRALINY ROZMAITOŚCI 
J.A. BACZEWSKI 15 SZT.

nr kat.: 0326

6 - PRALINY ROZMAITOŚCI 6 SZT. 
J.A. BACZEWSKI 
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Kolekcja 
z dodatkiem alkoholi 
od J.A. Baczewski 
J.A. Baczewski to marka z rodzinną tradycją 
i wieloletnią historią – swoje alkohole produkuje 
już od 1782 roku! Doskonałe receptury 
i wyśmienita jakość wódek idealnie komponują 
się z naszą najwyższej jakości czekoladą 
od Callebaut. 

Poznaj linię produktów z dodatkiem alkoholi 
od J.A. Baczewski, w której przyciągające wzrok 
opakowania, nawiązujące do stylistyki dwudzie-
stolecia międzywojennego łączą się z kremowymi, 
rozpływającymi się w ustach nadzieniach 
z dodatkiem whisky, piołunówki oraz wiśniówki 
tworzonych tradycyjnie już od ponad 200 lat.

Produkty z dodatkiem alkoholi od  J.A. Baczewski 
doskonale sprawdzą się jako prezent dla konese-
rów trunków wysokiej jakości, miłośników kultury 
i sztuki dwudziestolecia międzywojennego, 
ale także jako upominek powitalny dla nowego 
pracownika.

https://sweet-seller.com/?pid=35804&cid=46&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=35810&cid=46&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=35816&cid=46&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=35830&cid=46&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=35838&cid=46&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=35844&cid=46&lang=pl
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Kolekcja z dodatkiem kawy Pluton 
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nr kat.: 0277

1 - ZESTAW SŁODYCZY REKLAMOWYCH 
KAMIENICZKA KAWOWA 

nr kat.: 0212P

2 - PRALINY LONG COFFEE BREAK 
Z KAWĄ PLUTON

nr kat.: 0251

3 - PRALINY COFFEE QUARTET

nr kat.: 0138P

4 - PRALINY GRAND COFFEE CUPS

nr kat.: 0137P

5 - PRALINY COFFEE CUPS

nr kat.: 0084

6 - TABLICZKA CZEKOLADY 
KAWOWA ROZKOSZ  

nr kat.: 0290P

7 - TABLICZKA CZEKOLADY 
MODULO BAR 
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Kolekcja 
z dodatkiem 
kawy Pluton 
Pluton to najstarsza polska marka kawy, produko-
wana w pierwszej w Polsce profesjonalnej palarni, 
założonej w Warszawie już w 1882 roku. 
W połączeniu z naszą czekoladą premium, 
powstającą na bazie kakao z certyfikatem Cocoa 
Horizons, tworzy duet doskonały. 

Już teraz masz okazję zamówić wyjątkowe 
produkty tworzone we współpracy z marką 
o inspirującej historii oraz tradycji budowanej 
przez lata. Najwyższa jakość wyczuwalna 
jest w każdym kęsie, w każdym łyku, a nawet już 
na pierwszy rzut oka.

W składzie pralin i czekolad stworzonych we 
współpracy z marką Pluton nie znajdziesz 
sztucznych składników czy oleju palmowego, 
a jedynie aksamitny smak czekolady gourmet 
i kremowe nadzienie z wyraźnymi nutami 
naturalnej kawy.

Produkty z dodatkiem kawy Pluton doskonale 
sprawdzą się dla miłośników kawy.

https://sweet-seller.com/?pid=35854&cid=46&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=35864&cid=46&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=35874&cid=46&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=35880&cid=46&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=35886&cid=46&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=35896&cid=46&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=35906&cid=46&lang=pl


TUBY 

W Twojej torebce wiecznie 

nie możesz znaleźć kluczy, szminki 

lub gumy do żucia? Niewielkie tuby,

w których zapakowane są rzemieśl-

nicze bakalie, doskonale sprawdzą 

się na przechowywanie drobiazgów 

właśnie w torebce czy plecaku 

i pozwolą uniknąć bałaganu!

SZKLANE SŁOICZKI

Słodkości w szklanych słoiczkach 

to nie tylko pomysłowy prezent 

w duchu eko. To także świetne 

opakowanie, w którym możesz 

przechowywać ulubioną herbatę, 

cukierki, ale też biżuterię i inne 

drobiazgi!

SZUFLADKI

Z naszych szufladek wysuwają się 

pyszne pralinki i trufle. Po zjedzeniu 

słodyczy, możesz śmiało zapakować 

do nich leki czy przyrządy do pisania 

i zabrać w następną podróż!

ZERO WASTE
Słodkości w jednorazowych 

foliach i mnóstwo generowanych 

plastikowych śmieci? 

Nie tym razem! Dbamy o to, 

by słodycze cieszyły podniebie-

nia, a ich opakowania posłużyły 

na dłużej.
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Kolekcja Bakaliowa
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agrest 
w deserowej
czekoladzie

orzechy ziemne 
w karmelu 

Kolekcja Bakaliowa
Chcesz w słodki sposób podziękować za udział 
w spotkaniu lub webinarze, a może utrwalić 
więź z kontrahentem? Koniecznie sprawdź 
naszą kolekcję bakalii, czyli wyśmienite 
orzechy i suszone owoce oblane czekoladą 
TOP GOURMET.

Wszystkie bakalie to nasza rzemieślnicza 
produkcja, a wytwarzamy je specjalnie na Twoje 
zamówienie! Oblewamy je belgijską czekoladą 
TOP GOURMET z certyfikatem Cocoa Horizons, 
gwarantującym, że wszystkie jej składniki 
pochodzą ze zrównoważonych źródeł.

Każde opakowanie tworzymy zgodnie z filozofią 
zero waste z biodegradowalnych lub 
kompostowalnych materiałów. 

2

1

4

3

nr kat.: 0272

1 - BAKALIE SŁODKIE TRIO

nr kat.: 0012

5 - BAKALIE SINGLE BITE

nr kat.: 0208

2 - SŁODYCZE REKLAMOWE 
TUBA KRAFT L

nr kat.: 0207

3 - SŁODYCZE REKLAMOWE
TUBA KRAFT M

nr kat.: 0201

4 - SŁODYCZE REKLAMOWE 
TUBA KRAFT SLIM

migdały 
w mlecznej 
czekoladzie

z cynamonem

porzeczka 
w białej 

czekoladzie

NOWOŚĆ 2023

rodzynki 
w białej 

czekoladzie 
z kawą

skórka
pomarańczy

w czekoladzie
deserowej 
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https://sweet-seller.com/?pid=45994&cid=3593&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=25895&cid=3593&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=25329&cid=3593&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=45757&cid=3593&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=45055&cid=3593&lang=pl


twarzania i odzyskiwania, opakowania PET są cennym 
surowcem. Łatwo można je bowiem przekształcić – 
zarówno w butelki, jak i koszulki, śpiwory, dywany 
czy inne artykuły.
 
R-PET, czyli recycled PET to PET pochodzący z recyklin-
gu, który jest popularnym, wysokiej jakości plastikiem 
dostosowanym do kontaktu z żywnością, powszechnie 
używanym do produkcji butelek i opakowań. Co ważne, 
po przerobieniu nie traci właściwości, jakimi charaktery-
zuje się PET. Jest bezpieczny, funkcjonalny i pomaga 
znacznie ograniczyć produkcję nowych tworzyw sztucz-
nych.
 
Dlaczego wykorzystanie tworzywa R-PET jest korzystne 
dla środowiska naturalnego?
    ogranicza produkcję nowego materiału;
    zmniejsza emisję CO2 od 40 do 80%;
    recycling ogranicza zużycie wody w procesie produk-
cyjnym (ok. 90%) i energii (ok. 80%);
    R-PET to krok w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Tworzywo nadaje się bowiem 
do ciągłego odzysku – materiały i surowce mogą 
pozostać w gospodarczym obiegu tak długo, 
jak to tylko możliwe;
    R-PET cechuje się niższym śladem węglowym.
 

     Efektem wykorzystania opakowań R-PET 
     jest także znaczne ograniczenie emisji 
     gazów cieplarnianych!

Podobno nie ocenia się książki po okładce… 
ale nasze produkty śmiało możesz ocenić po ich opakowaniach. 

Sprawdź, w co pakujemy nasze obłędne słodkości!

WYPRASKI

folie
kompostowalne

papierwypraski metal

Nieustannie pracujemy nad maksymalną redukcją 
zużycia plastiku w naszych opakowaniach. Tam, gdzie 
ze względu na bezpieczeństwo produktu spożywczego 
jest on konieczny, stosujemy taki, który w 80% pochodzi 
z materiałów z recyklingu i w 100% nadaje się 
do ponownego wykorzystania. Nasze wypraski produk-
towe wykonane są z folii R-PET. Co to znaczy?
 
PET (politereftalan etylenu) jest obecnie jednym 
z najczęściej używanych materiałów opakowaniowych, 
ponieważ chroni właściwości produktu, a także jest lekki, 
wytrzymały i przezroczysty. Takie opakowanie pozwala 
zachować wysoką jakość i właściwości przechowywane-
go wyrobu. Opakowania PET tworzone są z tzw. surowca 
pierwotnego, czyli pozyskiwanego bezpośrednio z frakcji 
ropy naftowej w odpowiednim procesie chemicznym.
Jedną z cech PET jest to, że może on być z łatwością 
poddany recyklingowi, a ze względu na łatwość prze-
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orzechy ziemne 
w karmelu 

migdały 
w mlecznej 
czekoladzie

z cynamonem

porzeczka 
w białej 

czekoladzie

skórka
pomarańczy

w czekoladzie
deserowej 

agrest 
w deserowej
czekoladzie

Aż 5 rodzajów pysznych bakalii w eleganckiej puszce o licznych zastosowaniach w duchu idei zero waste... 
Brzmi to jak idealna słodka promocja Twojej marki? Doskonale się składa, bo mamy dla Ciebie taką propozycję, 
a jest nią zestaw Bakalii w Puszce Premium!

W stalowej puszce o dużej powierzchni reklamowej o wymiarach 300 x 110 x 35 mm ukryliśmy 5 rodzajów bakalii: 
- orzechy ziemne w karmelu;
- agrest w deserowej czekoladzie;
- porzeczkę w białej czekoladzie;
- migdały w mlecznej czekoladzie z cynamonem;
- skórkę pomarańczową w czekoladzie deserowej.

Puszkę personalizujemy na dwa sposoby: 
- nadruk cyfrowy na papierowej banderoli, która pozwala na zadruk etykiety 
dowolną grafiką, bez żadnego ograniczenia dotyczącego liczby kolorów 
czy przejść tonalnych pomiędzy kolorami;
- nadruk cyfrowy UV bezpośrednio na puszce, dzięki któremu precyzyjnie 
odwzorowujemy kształty oraz kolory z fotograficzną dokładnością. Charakterystyczną 
cechą tej metody jest jego ponadprzeciętna trwałość. Utwardzony nadruk wykazuje 
doskonałą odporność na zmienne warunki atmosferyczne, niskie i wysokie temperatury 
oraz promieniowanie słoneczne.

nr kat.: 0191

BAKALIE W PUSZCE PREMIUM 
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https://sweet-seller.com/?pid=45769&cid=3593&lang=pl


orzechy ziemne 
w karmelu 

agrest 
w deserowej
czekoladzie

migdały 
w mlecznej 
czekoladzie

z cynamonem

NO
W

O
ŚĆ

 2023

rodzynki 
w białej 

czekoladzie 
z kawą

Zbliżają się targi branżowe, a dawno już znudziły Cię krówki jako 
forma poczęstunku na stoisku? Przedstawiamy Bakalie Single 
Bite, czyli chrupiące przekąski, które sprawią, że Twoja marka 
na pewno zostanie zapamiętana!

Wybierz sposród 2 rodzajów bakalii: 
- migdałów w mlecznej czekoladzie z cynamonem lub… 
- rodzynek w białej czekoladzie z dodatkiem kawy.

W pełni biodegradowalne mini opakowanie w kształcie 
nowoczesnej bryły geometrycznej, stworzone z papieru 
certyfikowanego FSC oraz folii kompostowalnej, na pewno 
wyróżni się na tle innych gadżetów reklamowych! 

Protip: zachęcamy do umieszczania na opakowaniu ikonek 
wskazujących na pochodzenie kakao, papieru 
czy kompostowalność użytej folii, aby podkreślić dbałość 
Twojej marki o aspekt ekologiczny.

Jesteś w trakcie rebrandingu firmy i zależy Ci na utrwaleniu Twojej marki w pamięci odbiorców? Postaw na Bakalie Słodkie 
Duo, czyli zestaw 2 rodzajów bakalii: orzechów ziemnych w karmelu oraz agrestu w deserowej czekoladzie.

Bakalie rzemieślniczej produkcji własnej, zapakowane w folię kompostowalną i pudełko z papieru z certyfikatem FSC, 
tworzą produkt w pełni biodegradowalny. Zamawiając Bakalie Słodkie Duo, zwiększasz świadomość ekologiczną marki! 

Chcesz jeszcze bardziej wybić ten komunikat? Umieść na opakowaniu ikonki wskazujące na zrównoważone źródła 
pochodzenia kakao, papieru czy kompostowalność użytej folii, aby zwrócić uwagę osoby obdarowanej na pochodzenie 
surowców i sposób ich recyklingu.

nr kat.: 0012

BAKALIE SINGLE BITE

nr kat.: 0222

BAKALIE SŁODKIE DUO
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https://sweet-seller.com/?pid=45055&cid=3593&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=45785&cid=3593&lang=pl


orzechy ziemne 
w karmelu 

W Twojej branży panuje duża konkurencyjność, więc szukasz wyróżników na każdym możliwym polu? 
Mamy słodkości reklamowe skrojone idealnie na miarę Twojej marki: sprawdź Chrupiący Duet!

W zestawie znajdują się 2 rodzaje słodyczy: chrupiące orzeszki w karmelu oraz kruche ciasteczka korzenne 
w trzech rodzajach czekolady – mlecznej, białej i deserowej. 

Słodycze zostały zamknięte w puszkach, co pozwala dłużej zachować świeżość produktów. 
Puszki włożyliśmy zaś w papierowe opakowanie z uchwytem przypominające torebkę, co ułatwia 
wręczanie Twojego słodkiego upominku i zapewnia jego apetyczną prezentację. Opakowanie dostępne 
jest w dwóch rodzajach papieru do wyboru: białym i kraft oraz może być w pełni spersonalizowane 
za pomocą nadruku cyfrowego!

nr kat.: 0215

ZESTAW SŁODYCZY REKLAMOWYCH CHRUPIĄCY DUET

 Zobacz!
Gotowe 

do wręczenia!

korzenne ciasteczka 
w 3 rodzajach 

czekolady

15

https://sweet-seller.com/?pid=45793&cid=3593&lang=pl


Kolekcja Logo Print

16



POZNAJ LINIĘ PRINT
Nadruk na czekoladzie? To możliwe!

Jak to robimy?

Personalizację na czekoladzie wykonujemy 
jadalnymi i całkowicie bezpiecznymi kolorowymi 
tuszami spożywczymi od certyfikowanych dostawców.1

Używamy tuszy bez składników pochodzenia zwierzęcego, 
GMO FREE, z najwyższym atestem bezpieczeństwa 
do użytku farmaceutycznego i spożywczego.2

Wykonujemy cieniutką, niewyczuwalną warstwę 
zdobienia, która tworzy na czekoladzie wyraźne zdjęcie, 
kolorową grafikę, logo lub nazwę Twojej firmy.3

Słodycze w linii PRINT to tańsza i szybsza wersja 
w stosunku do czekolady z tłoczonym logo!4

Słodkości z osobistym przesłaniem to zawsze świetny pomysł. 
Jeśli też jesteś fanem indywidualnych rozwiązań, zachwyci Cię nasza linia PRINT.

Personalizacja bezpośrednio na czekoladzie nigdy nie była tak prosta!

17



Bez 
dodatkowych

kosztów 
formy!

Czekoladowy kształt Tubka Print to nieszablonowy nośnik reklamowy, który świetnie sprawdzi się m.in. w branży 
farmaceutycznej lub beauty. Stworzony został z białej, belgijskiej czekolady top gourmet i umieszczony 
w opakowaniu, które zapewni Ci maksymalne wykorzystanie oferowanej powierzchni reklamowej.

Oryginalny kształt czekolady z grafiką bezpośrednio na czekoladzie wyróżnia się na tle innych personalizowanych 
gadżetów reklamowych. Spakowaliśmy go w wypraskę wykonaną z R-PET i opakowanie z papieru 
certyfikowanego FSC, które również całkowicie personalizujemy.

Protip: z nami oszczędzasz! Forma oferowana w standardzie w połączeniu z nadrukiem na czekoladzie to mniejszy 
koszt w porównaniu do logo tłoczonego na czekoladzie!

nr kat.: 0314P/TUBKA

CZEKOLADOWY KSZTAŁT CHOCO4MAT TUBKA PRINT
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Twoi pracownicy zasłużyli na medal? A może tworzysz nieszablonową 
kampanię i szukasz do niej słodkiego dodatku? Do obydwu okazji
świetnie sprawdzi się Choco4Mat Print, czyli okrągła czekolada 
z dowolnym, wybranym przez Ciebie nadrukiem, który dopasujesz 
do przekazu Twojej marki! 

Na pysznej, białej czekoladzie masz możliwość całkowitej personalizacji! 
Wykonujemy ją jadalnymi i bezpiecznymi tuszami spożywczymi 
od certyfikowanych dostawców. Dzięki nim możemy wykonać dowolny 
projekt ze zdjęciem, kolorową grafiką, logo lub nazwą Twojej firmy 
bezpośrednio na czekoladzie! 

Czekoladę pakujemy w opakowanie z papieru z certyfikatem FSC, 
które również możesz personalizować. W przypadku tego produktu 
powiedzenie „sky is the limit” jest w 100% prawdziwe! Z nami oszczędzasz! 
Forma oferowana w standardzie w połączeniu z nadrukiem na czekoladzie 
to mniejszy koszt w porównaniu do logo tłoczonego na czekoladzie!

nr kat.: 0314P/KOŁO

CZEKOLADOWY KSZTAŁT 
CHOCO4MAT KOŁO PRINT 

nr kat.: 0314P/SERCE

CZEKOLADOWY KSZTAŁT 
CHOCO4MAT SERCE PRINT 

nr kat.: 0314P/KARTKA Z KALENDARZA

CZEKOLADOWY KSZTAŁT CHOCO4MAT 
KARTKA Z KALENDARZA PRINT

nr kat.: 0314P/CHMURKA

CZEKOLADOWY KSZTAŁT 
CHOCO4MAT CHMURKA PRINT 

nr kat.: 0314P/TRUCK

CZEKOLADOWY KSZTAŁT 
CHOCO4MAT TRUCK PRINT 
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Nasze 
nadzienie
to aż 50% 
migdałów.

nr kat.: 0415

CZEKOLADOWY MEDAL 
Z NADRUKIEM 
CHOCO CIRCLE 6 SZT.

nr kat.: 0413

CZEKOLADOWY MEDAL 
Z NADRUKIEM CHOCO CIRCLE

nr kat.: 0414

CZEKOLADOWY MEDAL 
Z NADRUKIEM CHOCO CIRCLE 3 SZT.
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Pomysłowe wykorzystanie słodkości w Twojej kampanii to… zestaw czekoladek Choco Triangle! Cztery trójkąty z białej 
czekolady z obłędnym nadzieniem migdałowym doskonale ukażą główne wyróżniki Twojej firmy! Skusisz się?

Aż 50% mielonych migdałów w składzie nadzienia to gwarancja perfekcyjnej konsystencji i orzechowego smaku. 
Biała czekolada, będąca bazą tego produktu, tworzona jest z surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł 
według ponad stuletniej receptury. W opakowaniu wykonanym z papieru certyfikowanego FSC oraz recyklingowalnej 
wyprasce znajdziesz aż 4 geometryczne, wyróżniające się czekoladki.

nr kat.: 0411

ZESTAW CZEKOLADEK NADZIEWANYCH
Z NADRUKIEM CHOCO TRIANGLE 4 SZT.

Nadziewana czekoladka w kształcie trójkąta świetnie sprawdzi się jako 
nieszablonowy nośnik Twojej reklamy, kiedy chcesz budować świadomość 
swojego produktu! Możesz spersonalizować ją zarówno bezpośredniona 
czekoladzie, jak i na jej opakowaniu. 

Każdą czekoladkę nadziewamy autorskim nadzieniem na bazie białej czekolady 
i mielonych migdałów oraz zdobimy wybranym przez Ciebie zdjęciem lub grafiką. 

Na w pełni personalizowane opakowanie składa się papier certyfikowany FSC 
oraz recyklingowalna wypraska wykonana z R-PET. Wyróżnij swoją markę podwój-
ną personalizacją oraz doskonałą jakością gadżetu reklamowego!

nr kat.: 0412

CZEKOLADKA NADZIEWANA
Z NADRUKIEM CHOCO TRIANGLE

Nasze 
nadzienie
to aż 50%
migdałów!

Produkt personalizujemy podwójnie!
NA CZEKOLADZIE

jadalnymi i całkowicie bezpiecznymi kolorowymi tuszami 
spożywczymi od certyfikowanych dostawców, umożliwiającymi wykonanie 

dowolnego projektu z kolorowa grafika, logo lub nazwa Twojej firmy;

NA OPAKOWANIU

dzięki nadrukowi cyfrowemu, który pozwala na zadruk 
opakowania dowolna grafika, bez żadnych ograniczeń dotyczących liczby 

kolorów czy przejść tonalnych.
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Czekolady, cukierki 
i lizaki mają czystą etykietę. 

Produkowane są z dodatkiem 
błonnika, na bazie cukru 
trzcinowego lub izomaltu, 

bez sztucznych barwników, 
aromatów, konserwantów, 
oleju palmowego i innych 

zbędnych dodatków!

SMAK

Przygotujemy Twoją słodkość w jednym z dziewięciu 

rodzajów czekolad, z nadzieniem, jakie tylko sobie wymarzysz! 

Twoim karmelkom i lizakom nadamy kolor i smak 

korespondujący z Twoim indywidualnym pomysłem. 

Na co masz ochotę tym razem?

Czy wiesz, że… 
W naszej słodkiej ofercie znajdują się także minilizaki 

w dwóch kształtach – kółeczka lub serduszka? 

Wybierz swój ulubiony kształt i smak!
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PRZEKAZ
Kształt i smak to jeszcze nie wszystko. 

Chcesz przygotować produkt, który – dosłownie – 

powie coś więcej o Twojej firmie? Stwórz przekaz, a my 

umieścimy go bezpośrednio na wybranym produkcie! 

Wykorzystujemy do tego jadalne tusze spożywcze bez 

składników pochodzenia zwierzęcego i GMO, z najwyższym 

atestem bezpieczeństwa do użytku farmaceutycznego

i spożywczego. Właśnie dlatego zawsze wykonujemy 

całkowicie bezpieczną i estetyczną personalizację full color 

na czekoladzie, ciasteczkach, lizakach czy nawet lentilkach.

OPAKOWANIE

Możemy zaprojektować zupełnie nowe opakowanie 

lub spersonalizować klasyczne produkty z naszej oferty. 

W tym celu wykonamy wysokiej jakości nadruk cyfrowy 

na papierze, UV na puszce lub fleksograficzny na folii.

Ty decydujesz,
my realizujemy!

Poza nadrukiem 
wykonamy również 

estetyczne tłoczenie 
na wybranej przez 

Ciebie puszce!
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Jeśli jedną z cech Twojej marki jest kreatywność, to mamy 
dla Ciebie idealną propozycję! Są nią… Choco Puzzle, 
czyli 12 czekoladek kształtowych, które spersonalizujemy 
dowolną grafiką lub zdjęciem bezpośrednio na czekoladzie. 
Pyszne i pomysłowe!

Puzzle tworzymy z czekolady białej o idealnie kremowej 
konsystencji, pysznym smaku oraz stworzoną 
ze zrównoważonych składników.

Czekoladę personalizujemy jadalnymi i całkowicie bezpiecz-
nymi kolorowymi tuszami spożywczymi od certyfikowanych 
dostawców. Dają one możliwość wykonania dowolnego 
projektu z kolorową grafiką, logo lub nazwą Twojej firmy.
Dopełnieniem jest opakowanie wykonane z papieru certyfiko-
wanego FSC, w pełni spersonalizowane nadrukiem cyfrowym. 
Pozwala on na zadruk dowolną grafiką, bez żadnych 
ograniczeń dotyczących liczby kolorów, szczegółowych 
wzorów czy skomplikowanych graficznie projektów.

Słodkie budowanie tożsamości Twojej marki brzmi 
dobrze? Z Choco Puzzle tak też będzie smakować! 
Zamów podwójnie spersonalizowane puzzle, 
a Twoi odbiorcy zapamiętają markę jako pomysłową 
i kreatywną.

Na puzzle wykonane z białej czekolady naniesiemy 
dowolny tekst, grafikę lub zdjęcie – idealnie dobrane 
do Twojej kampanii.

Pakujemy je w całkowicie spersonalizowane 
opakowanie z papieru białego lub kraft. 
Jeden produkt = dwie przestrzenie reklamowe 
dla Twojej firmy!

nr kat.: 0047

ZESTAW CZEKOLADEK 
Z NADRUKIEM PUZZLE 12 SZT.

nr kat.: 0048

ZESTAW CZEKOLADEK 
Z NADRUKIEM PUZZLE 4 SZT.
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Choco Text Print to produkt dla maksymalistów lub firm 
w trakcie rebrandingu, którym zależy na jak najlepszym 
utrwaleniu marki w świadomości odbiorców.

Zestaw 32 rozpływających się w ustach czekoladek, 
spersonalizujemy wybraną przez Ciebie grafiką, tekstem 
lub zdjęciem bezpośrednio na czekoladzie! Czekoladki, 
zabezpieczone wypraską wykonaną z R-PET, 
zamknęliśmy w kopercie, którą możesz dwustronnie 
spersonalizować nadrukiem cyfrowym, zyskując 
w ten sposób jeszcze więcej miejsca na swoją reklamę. 

Nasze wszystkie produkty czekoladowe posiadają 
certyfikat Cocoa Horizons.

Protip: opakowanie w formie zamykanej koperty idealnie 
sprawdzi się do wysyłki! 

nr kat.: 0594P

ZESTAW CZEKOLADEK CHOCO TEXT 4 LINIE PRINT
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Chocostamp to zestaw pysznych pralinek w kształcie… klasycznych znaczków! Sprawdzi się zarówno jako słodki prezent 
po zakończeniu udanego projektu, jak i sposób przekazu o nowym, zagranicznym biurze firmy! 
 
Aż 6 sztuk pralinek, wypełnionych autorskim nadzieniem na bazie białej czekolady z dodatkiem mielonych migdałów. 
Ich oryginalny kształt wzbogacony grafiką bezpośrednio na czekoladzie wyróżnia się na tle innych personalizowanych 
gadżetów reklamowych – zwłaszcza że na każdej pralince możesz umieścić inny projekt graficzny!

Poza personalizacją pralinek dostępna jest również pełna personalizacja opakowania. Dzięki nadrukowi cyfrowemu 
możemy zadrukować opakowanie dowolną grafiką, bez żadnych ograniczeń dotyczących liczby kolorów.

nr kat.: 0323

PRALINY Z NADRUKIEM CHOCOSTAMP 6 SZT.

nr kat.: 0322

PRALINY Z NADRUKIEM
CHOCOSTAMP 3 SZT.

nr kat.: 0321

PRALINKA Z NADRUKIEM
CHOCOSTAMP

Nasze 
nadzienie
to aż 50%
migdałów!
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Czekoladka Chocostamp zdobędzie nie tylko Twoje serce i podniebienie, ale pozwoli też wzmocnić Twoją komunikację
marketingową!

Biała czekoladka w kształcie klasycznego znaczka z grafiką bezpośrednio na czekoladzie to aż 30% masła kakaowego 
w składzie, ponad stuletnia receptura i pochodzenie wszystkich składników ze zrównoważonych źródeł, co gwarantuje
certyfikat Cocoa Horizons.

Oryginalny kształt bez ponoszenia kosztów formy oraz grafika bezpośrednio na czekoladzie gwarantuje wyróżnienie się na tle 
innych gadżetów reklamowych. 

Ponadto, w pełni personalizujemy też opakowanie bez żadnych ograniczeń dotyczących liczby kolorów czy przejść tonalnych.

Protip: zależy Ci na możliwie najświeższym produkcie? Wybierz nasze słodkości! Wszystkie czekolady wylewamy i drukujemy 
dopiero po Twoim zamówieniu!

nr kat.: 0118

CZEKOLADKA Z NADRUKIEM CHOCOSTAMP 30 G
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Skuteczne i nietypowe zaproszenie na konferencję branżową? Koperta B5, a w niej całkowicie spersonalizowana kartka 
z 4 czekoladkami w kształcie serca!

Personalizujemy nie tylko kartkę, ale też… same czekoladki! Na każdej z nich możemy wykonać inny projekt graficzny. 
Tym samym zyskujesz niesamowicie dużą powierzchnię reklamową w porównaniu do całego rozmiaru produktu.

Jak personalizujemy nasze czekoladki top gourmet? Za pomocą jadalnych, bezpiecznych kolorowych tuszów 
spożywczych od certyfikowanych dostawców! Dzięki temu jesteśmy w stanie nanieść na czekoladę dowolny projekt 
z kolorową grafiką, zdjęciem lub logo Twojej firmy i uzyskać cieniutką, niewyczuwalną warstwę zdobienia.
Dostarczamy najświeższy produkt – czekoladę wylewamy i zdobimy specjalnie na Twoje zamówienie!

nr kat.: 0282A

ZESTAW CZEKOLADEK WYSYŁKOWYCH Z NADRUKIEM SERCE

Gdy szykujesz event firmowy, a razem z nim szukasz formy 
kreatywnego zaproszenia, pomyśl o zestawach czekoladek 
wysyłkowych z indywidualnym zdobieniem!

Ten zestaw 4 czekoladek w kształcie kwadratów 
to gwarancja dużej powierzchni reklamowej, świetnego 
smaku oraz formatu idealnego do wysyłki pocztą.

Każdy produkt personalizujemy podwójnie:
- jadalnymi, bezpiecznymi tuszami bezpośrednio na czekoladzie;
- nadrukiem cyfrowym na opakowaniu.

Uniwersalna forma czekoladek wpisze się w każdy model  
komunikacji, a co najważniejsze - wyróżni na tle innych 
personalizowanych gadżetów reklamowych! 

nr kat.: 0282B

ZESTAW CZEKOLADEK WYSYŁKOWYCH 
Z NADRUKIEM KWADRAT

Czy wiesz, że format naszych
kartek mailingowych dopasowaliśmy
idealnie do koperty B5?
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Czekoladowy lizak Lolly Font to doskonały pomysł na 
gadżet reklamowy w kampanii wprowadzającej produkt 
na rynek!

Lizak o średnicy 80 mm, wykonany z białej czekolady 
personalizujemy w pełni bezpiecznymi, jadalnymi tuszami 
full color, dzięki czemu otrzymujesz dużą powierzchnię 
reklamową najwyższej jakości.

Każdy lizak pakujemy w torebkę z monofolii w 100% 
nadającej się do recyclingu lub ekotorebkę wykonaną 
z PLA. Ponadto zrezygnowaliśmy z plastikowych patycz-
ków na rzecz tych drewnianych, z certyfikatem FSC. 
Bo ekologia ma znaczenie! 

Prowadzisz sklep e-commerce i zastanawiasz się, 
jak podziękować klientowi za zamówienie? 
W tym celu świetnie sprawdzi się nasza mini czekoladka 
z grafiką - Push The Choco Button Serce!

Biała czekoladka w kształcie serduszka z personalizacją 
bezpośrednio na czekoladzie nie tylko ucieszy odbiorcę, 
ale przede wszystkim zapewni Ci dodatkową powierzchnię 
reklamową. Zadbaliśmy o to, by była ona jak największa, 
dlatego możesz personalizować zarówno czekoladkę, 
jak i całe opakowanie – zaprojektowaliśmy je tak, aby 
zapewnić maksymalną powierzchnię reklamową zadruku 
przy minimalnym wykorzystaniu budżetu.

Dostępny również w opcji zawieszki, dającej możliwość 
powieszenia tego gadżetu na hotelowych drzwiach, lusterku 
samochodowym po serwisie auta czy na butelce wody 
na organizowanej konferencji.

nr kat.: 0469

CZEKOLADOWY LIZAK Z NADRUKIEM 
LOLLY FONT 40 G

nr kat.: 0113

MINI CZEKOLADKA Z NADRUKIEM
PUSH THE CHOCO BUTTON SERCE
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Kolekcja Logo Cookie
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sk
ład pod lupą!

mąka pszenna, cukier, 
olej roślinny (shea, kokosowy, 

rzepakowy), syrop, 
proszek do pieczenia, 

goździki, cynamon, imbir, 
sól, aromat naturalny

Ulepszyliśmy ich skład, stworzyliśmy nowy 
kształt serca i możliwości personalizacji!

Personalizujemy bezpośrednio
na ciastku jadalnymi i całkowicie bezpiecznymi 
kolorowymi tuszami spożywczymi od certyfiko-
wanych dostawców. Daje on możliwość 
wykonania dowolnego nadruku z kolorową 
grafiką, logo lub nazwą Twojej firmy. 

Wykorzystujemy tusze bez składników 
pochodzenia zwierzęcego i GMO.

Logo Cookie
Dwa kształty, nieskończone możliwości

personalizacji

nr kat.: 0351

CIASTKO REKLAMOWE 
LOGO COOKIE

nr kat.: 0350

CIASTKO REKLAMOWE
LOGO COOKIE SERCE
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Papierowy kartonik certyfikowany FSC, a w nim słodka, chrupiąca niespodzianka. Jeśli ocieplać atmosferę 
w firmie, to tylko z Logo Cookie Pack!

Zestaw 3 okrągłych ciasteczek Logo Cookie to świetny, korzenny smak, prosty skład i podwójna powierzchnia reklamowa: 
bezpośrednio na ciastku oraz na całym opakowaniu. Ponadto każde ciasteczko zapakowaliśmy oddzielnie w folię 
kompostowalną, pozwalającą zachować świeżość i cieszyć się ich smakiem oraz chrupkością przez dłuższy czas!

Uwaga! Przygotowaliśmy unikatową formę opakowania, która ujawnia ukryte w środku ciasteczko 
z Twoim indywidualnym nadrukiem.

Słodki, acz niezobowiązujący upominek dla klientów lub współpracowników? Logo Cookie Pack Serce! 
Ten zestaw 3 korzennych ciasteczek kradnie… serca!
Całkowicie spersonalizowany kartonik z papieru z certyfikatem FSC, a w nim 3 ciasteczka w kształcie serc z dodatkiem 
cynamonu, goździków i imbiru, udekorowane wybranym przez Ciebie projektem graficznym. Każde ciasteczko pakujemy 
oddzielnie w folię kompostowalną, dzięki czemu zachowują świeżość na dłużej!

Uwaga! Ciastka zapakowane w folię kompostowalną w połączeniu z papierem FSC tworzą opakowanie w pełni biode-
gradowalne.

nr kat.: 0353

CIASTKA REKLAMOWE LOGO COOKIE PACK 3 SZT.

nr kat.: 0354

CIASTKA REKLAMOWE LOGO COOKIE
PACK SERCE 3 SZT
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Twoja kampania reklamowa potrzebuje słodkiego akcentu? Wybierz Logo Cookie Box, czyli 6 spersonalizowanych ciasteczek 
korzennych w brandowanym opakowaniu z dużą powierzchnią zadruku!

Prosty skład bez sztucznych aromatów, barwników czy konserwantów, za to z naturalnym cynamonem, imbirem i goździkami – 
takie są Logo Cookie! Każde z nich personalizujemy nadrukiem bezpośrednio na ciastku i pakujemy w folię kompostowalną, 
by móc jak najdłużej cieszyć się ich chrupkością!

Opakowanie wykonane zostało z papieru certyfikowanego FSC, a zaprojektowano je w ciekawej formie displaya. 
Istnieje możliwość umieszczenia na nim ikonek wskazujących na pochodzenie papieru czy kompostowalność użytej folii, 
aby podkreślić Twoją dbałość o aspekt środowiskowy!

nr kat.: 0356

CIASTKA REKLAMOWE
LOGO COOKIE BOX SERCE 6 SZT.

nr kat.: 0355

CIASTKA REKLAMOWE
LOGO COOKIE BOX 6 SZT.
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Idealny scenariusz końcowego wykorzystania BIO folii? 

Kompostowanie przemysłowe lub domowe! 

Już dziś możesz zamówić słodycze reklamowe w folii 

BIO i zrobić dobry gest nie tylko dla swojego 

podniebienia, ale i naszej planety!

 

    miazga drzewna, z której produkowana jest BIO folia 

pochodzi ze źródeł certyfikowanych FSC;

    kompostowalna także w domowym kompostowniku;

    całkowite bezpieczeństwo Twojego produktu 

reklamowego.

     Skorzystaj z folii BIO przy zamawianiu 
     słodyczy reklamowych i zadbaj z nami 
     o dobro naszej planety!

FOLIE KOMPOSTOWALNE

Ze względu na ścisłe zasady dotyczące bezpieczeństwa 

produktów spożywczych, folia jest niezbędnym mate-

riałem, który wykorzystujemy do pakowania słodyczy. 

W celu zminimalizowania zużycie plastiku,

wprowadziliśmy folię w 100% kompostowalną. 

Dodatkowo nasze słodkości oferujemy również 

w opakowaniach, w których zużycie folii zmniejszyliśmy 

aż o 65%. Jak to możliwe?

Specjalistyczne folie opakowaniowe, których używamy, 

stanowią silne wsparcie ekologiczne dla rosnącego 

zapotrzebowania konsumentów na opakowania 

bardziej przyjazne środowisku. Większość rodzajów BIO 

folii jest w ponad 90% oparta na zasobach odnawial-

nych, czyli miazgi drzewnej, a także posiada certyfikaty 

zgodności z europejskimi i amerykańskimi normami 

dla opakowań nadających się do przemysłowego 

kompostowania. Co oprócz miazgi drzewnej?

                                 

Folie oferują dobrą barierę 

dla gazów, a powłoki mogą być 

dostosowane do zapewnienia 

różnego stopnia bariery 

dla wilgoci, w zależności 

od potrzeb pakowanego produktu.
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Korzenne ciasteczka w kształcie serc zapakowane w papierową, uroczą torebkę… Brzmi jak słodki element budowania poczucia 
przynależności w Twojej organizacji wśród pracowników!

Oprócz cudownego smaku, który zawdzięczają cynamonowi, imbirowi oraz goździkom, nasze ciasteczka mają mnóstwo zalet 
pod kątem reklamowym!

Ciastka możemy poddać personalizacji i umieścić na nich Twój logotyp lub grafikę full color. Każde z nich również osobno 
pakujemy w folię kompostowalną, aby jak najdłużej zachować ich świeżość. Następnie serduszka trafiają do papierowej stojącej 
torebki, którą możemy dowolnie spersonalizować, zapewniając Twojej marce naprawdę okazałą powierzchnię reklamową.

Wybierz tę pyszną i skuteczną opcję na lokowanie Twojej firmy!

nr kat.: 0405

CIASTKA REKLAMOWE
LOGO COOKIE BAG SERCE

nr kat.: 0406

CIASTKA REKLAMOWE
LOGO COOKIE BAG
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Zestaw ciasteczek Logo Cookie, zamkniętych w kartonowym pudełeczku w formie prezentu, to świetny pomysł na upominek 
z okazji jubileuszu Twojej firmy! 

Personalizowane, korzenne ciasteczka o naturalnym składzie? Aż potrójna powierzchnia reklamowa? Tak!

To wszystko oferujemy w ramach produktu Logo Cookie Gift: 
- personalizacja bezpośrednio na ciastku za pomocą kolorowych tuszów z najwyższym atestem bezpieczeństwa;  
- opakowanie o wymiarze 105 x 105 x 105 mm z możliwością nadruku dwustronnego, dające jedną z największych dostępnych   
   powierzchni reklamowych. 

A od nas w prezencie, niesamowicie korzenny smak.

Cały proces produkcyjny – od personalizacji ciastka, przez nadruk opakowania oraz jego konfekcje – odbywa się u nas, 
pod jednym dachem, dlatego mamy pełną kontrolę nad całym procesem, który przebiega szybko i bezpiecznie, co gwarantuje 
posiadany certyfikat IFS. 

Protip: zachęcamy do umieszczania na opakowaniu ikonek wskazujących na pochodzenie składników, papieru czy komposto-
walność użytej folii, aby podkreślić dbałość o aspekt środowiskowy, pochodzenie surowców oraz sposób ich recyklingu!

nr kat.: 0358

CIASTKA REKLAMOWE
LOGO COOKIE GIFT SERCE

nr kat.: 0357

CIASTKA REKLAMOWE
LOGO COOKIE GIFT
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METALOWE PUSZKI
Pamiętasz, że nasze drażetki, cukierki, herbaty czy 

praliny oferujemy również w metalowych puszkach? 

Dlaczego jest to EKO opcja?

Puszki są niezwykle trwałe i przyjazne środowisku jako 

materiał opakowaniowy. Nie tylko przetrwają mycie 

w zmywarce, regularne, wieloletnie użytkowanie 

czy upadek z półki – doskonale nadają się również 

do recyklingu!

Metal podlega wiecznej recyrkulacji. Oznacza to, 

że metalowe puszki, w których umieszczamy nasze 

drażetki, gumy czy pastylki, mogą być poddawane 

wielokrotnemu recyklingowi… I to bez utraty jakości 

i z najwyższym wskaźnikiem recyklingowalności spośród 

wszystkich materiałów wykorzystywanych do tworzenia 

opakowań! Wykorzystanie surowców wtórnych oznacza 

oszczędność energii w porównaniu z wykorzystaniem 

surowców pierwotnych.

    wszystkie metalowe puszki, w które pakujemy 
słodkie gadżety, są estetyczne i trwałe. 
Po zjedzeniu drażetek czy wypiciu herbaty, 
doskonale sprawdzą się do przechowywania 
drobiazgów;

    aż 95% blaszanej puszki może być 
poddane recyklingowi;

    sprawdź, jakie pyszności kryją się 
w metalowych puszkach.
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A na osłodę procesu reklamacji postaw na elegancką puszkę z pysznymi ciasteczkami, dzięki której wrażenia 
o Twojej marce pozostaną… słodkie. Poznaj Logo Cookie Tin Serce i magię podwójnej personalizacji produktu!

Całkowicie nowa receptura naszych Logo Cookie Serce to pyszny smak i prosty skład bez sztucznych aromatów, 
barwników czy konserwantów. Każde z nich personalizujemy dowolnie wybranym projektem graficznym.

Ciasteczka pakujemy w elegancką puszkę w formie serca do wykorzystania w myśl zasady zero waste! 
Możemy je również spersonalizować, dzięki czemu duża powierzchnia reklamowa na puszce zostanie 
z Twoimi odbiorcami na długo!

nr kat.: 0359

CIASTKA REKLAMOWE LOGO COOKIE TIN SERCE
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Elegancka puszka z okienkiem, a w niej zestaw klasycznych ciasteczek korzennych z Twoim logotypem to idealny pomysł 
na gadżet reklamowy, który pomoże Ci wzmocnić świadomość Twojej marki wśród odbiorców.

Personalizowane ciastka z dodatkiem goździków, cynamonu i imbiru to nie tylko doskonały towarzysz porannej kawy, 
ale też dodatkowa przestrzeń reklamowa dla Twojej firmy! Pakujemy je w elegancką metalową puszkę z okienkiem 
ujawniającym zawartość puszki, co wzmacnia odbiór przekazu reklamowego.

Oferujemy dwa sposoby personalizacji puszki, aby dostosować się do Twoich potrzeb: 
- nadruk cyfrowy na etykiecie samoprzylepnej, który pozwala na zadruk etykiety dowolną grafiką, bez żadnego ograniczenia 
dotyczącego liczby kolorów czy przejść tonalnych pomiędzy kolorami lub…
- nadruk cyfrowy UV bezpośrednio na okienku puszki, umożliwiający precyzyjne odwzorowanie kształtów oraz kolorów 
z fotograficzną dokładnością. Charakterystyczną cechą tej metody jest ponadprzeciętna trwałość nadruku, który – 
utwardzony – wykazuje doskonałą odporność na zmienne warunki atmosferyczne, niskie i wysokie temperatury 
oraz promieniowanie słoneczne. 

nr kat.: 0407

PUSZKA LOGO COOKIE
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Pyszne, chrupiące ciasteczko korzenne, zatopione w mlecznej, kremowej czekoladzie top gourmet, idealnie sprawdzi się jako 
dodatek do kawy lub herbaty w firmowej kuchni. 

W opcji standardowej oferujemy wyróżniający się florystyczny wzór na czekoladzie, ale masz też świetną możliwość wytłoczenia 
w niej znaku lub logotypu Twojej marki – wówczas otrzymujesz podwójną personalizację na produkcie i opakowaniu! 

Każde ciasteczko pakujemy w monofolię w 100% nadającą się do recyklingu lub w folię kompostowalną, którą w pełni 
personalizujemy za pomocą nadruku fleksograficznego.

Protip: umieść na opakowaniu ikonki wskazujące na pochodzenie kakao, papieru czy kompostowalność użytej folii, 
aby podkreślić dbałość Twojej firmy o środowisko!

Czy wiesz, że zamawiając u nas, otrzymujesz najświeższy możliwy produkt? Czekoladę wylewamy dopiero na Twoje zamówienie!

nr kat.: 0609

CIASTKO REKLAMOWE CHOCO COOKIE

Szykuje się firmowe spotkanie? Na osłodę do kawy lub herbaty poleca się ciastko Choco Star!

To imbirowe ciasteczko z dodatkiem masła i miodu zatopiliśmy w mlecznej czekoladzie z certyfikatem Cocoa Horizons, 
który gwarantuje, że każdy jej składnik pochodzi ze zrównoważonych źródeł.

Pakujemy je w folię kompostowalną lub monofolię w 100% nadającą się do recyklingu. Folię w pełni personalizujemy 
za pomocą nadruku fleksograficznego o wysokiej jakości druku i doskonałej czytelności tekstu.

Cały proces produkcyjny, od produkcji form, przez wylanie czekolady, nadruk opakowania i jego konfekcję odbywa 
się u nas, pod jednym dachem, dlatego mamy pełną kontrolę nad całym procesem, a także przebiega on szybko oraz 
bezpiecznie. Gwarantuje to certyfikat IFS.

nr kat.: 0610

CIASTKO REKLAMOWE CHOCO STAR

W czekoladzie
możemy wytłoczyć
znak lub logotyp

Twojej marki!
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Prawdziwie słodka promocja Twojej marki? Tylko z zestawem imbirowych 
ciasteczek z dodatkiem masła i miodu zatopionych w mlecznej czekoladzie. 
Zdobądź serca i podniebienia Twoich przyszłych klientów!

Ciasteczka pakujemy w elegancką torebkę z mini uchwytem. Opakowanie 
posiada dużą powierzchnię zadruku, a także jest poręczne i wygodne! 
Personalizujemy je w pełni przy pomocy nadruku cyfrowego, dzięki czemu 
nie ma żadnych ograniczeń dotyczących kolorów, przejść tonalnych czy 
skomplikowania projektu. Dzięki temu możemy nadrukować na niej nawet 
wybrane przez Ciebie zdjęcie!

Dlaczego warto skusić się na produkt Torebka Elegance? Oferujemy go 
w niskiej ilości minimalnej zamówienia, dzięki czemu świetnie sprawdzi się 
w kampaniach reklamowych o mniejszym zasięgu, np. lokalnym. 

nr kat.: 0104

ZESTAW SŁODYCZY REKLAMOWYCH TOREBKA ELEGANCE

Słodki i efektowny dodatek do giftpacka po konferencji 
branżowej? Mamy go! Zestaw ciasteczek korzennych 
w czekoladzie Choco Cookie Box sprawdzi się w tym 
celu na medal.

Przepyszne ciasteczka korzenne w mlecznej belgijskiej 
czekoladzie z florystycznym wzorem to elegancki drobiazg, 
któremu trudno się oprzeć. Oferujemy również opcję wytłoczenia 
znaku lub logo Twojej firmy na czekoladzie, dzięki czemu 
wzmacniasz przekaz reklamowy!

Każde ciasteczko zapakowane jest w transparentną folię 
kompostowalną, a następnie włożone do opakowania 
z papieru z certyfikatem FSC, które możemy w pełni 
spersonalizować. I to bez żadnych ograniczeń względem 
liczby kolorów czy szczegółów na projekcie graficznym!

Folia kompostowalna w połączeniu z papierem FSC tworzą 
opakowanie w pełni biodegradowalne, co będzie 
szczególnie ważne dla marek, które działają w duchu EKO!

nr kat.: 0317

CIASTKA REKLAMOWE CHOCO COOKIE BOX

W czekoladzie
możemy wytłoczyć
znak lub logotyp

Twojej marki!
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Oryginalna metalowa puszka, a w niej… same niespodzianki! Wybierz jedną z 4 zawartości idealnych na następną 
prezentację firmową.

Do wyboru masz:
- zestaw 25 saszetek herbaty w miksie smaków (herbata czarna Earl Grey, herbata zielona ze skórką cytryny), 
zapakowane w papierowe, białe saszetki;
- ciasteczka owsiane mini z kawałkami czekolady;
- ciasteczka maślane;
- ciasteczka kakaowe serduszka.

Ta puszka z dwoma sposobami personalizacji (nadruk cyfrowy na papierowej banderoli lub nadruk cyfrowy UV bezpośrednio 
na wieczku puszki) jest przeznaczona do ponownego wykorzystania w myśl zasady zero waste. Z przodu posiada otwieraną 
klapkę, którą wystarczy otworzyć, by dzielić się zawartością ze współpracownikami!

Czy wiesz, że… ciasteczka pakujemy pojedynczo w transparentną folię kompostowalną?

nr kat.: 0042

ZESTAW SŁODYCZY REKLAMOWYCH
W METALOWEJ SKRZYNECZCE

herbata 
w saszetkach 

ciasteczka kakaowe 
serduszka

ciasteczka
maślane

ciasteczka owsiane
mini z kawałkami 

czekolady
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KOMPOZYCJA

Kolekcja Tea Shop
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WARTO WIEDZIEĆ!

FSC, czyli Forest Stewardship Council® to międzynarodowa 
organizacja non-profit, która wyznacza standardy
dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę 
aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. 

Produkty zawierające logo FSC zostały wykonane
z surowców pochodzących z odpowiedzialnych źródeł.

Aromatyczna i ekologiczna...

Idziemy w stronę eko! Opakowania naszych saszetek 
herbaty przeszły gruntowną zmianę.

To nie wszystko - odświeżyliśmy też szatę 
graficzną podstawowej wersji saszetki. 

Obecny minimalistyczny, botaniczny 
motyw jest nie tylko uniwersalny, 
ale również niesie za sobą przekaz, 
że saszetkę wykonano zgodnie z naturą!

herbata w nowym opakowaniu!

Papier z domieszką folii 
zamieniliśmy na papier 

z certyfikatem FSC!
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Mały produkt o wielkich możliwościach personalizacji? Oto on – Słodki Karnet! W wersji z herbatą świetnie sprawdzi się jako 
voucher zniżkowy do każdego zamówienia w Twoim sklepie e-commerce.
Zarówno saszetka, jak i sam karnet wykonane są z papieru certyfikowanego FSC. Zaprojektowaliśmy go tak, aby maksymalnie 
wykorzystać jego powierzchnię - dlatego też nadruk na nim wykonujemy dwustronnie. Dodatkowo posiada on też perforację, 
co umożliwia łatwe oderwanie jego górnej części i wykorzystanie jej w formie kuponu lub vouchera!

Wybierz spośród dwóch smaków herbaty: klasycznie czarnej Earl Grey lub orzeźwiającej zielonej ze skórką cytryny.

Każdą herbatę pakujemy w papierową saszetkę z nadrukowanym uniwersalnym wzorem. Jeśli jednak zamawiasz powyżej 
2000 sztuk karnetów i zależy Ci na podwójnej personalizacji… to oferujemy nadruk Twojego indywidualnego projektu 
graficznego także na herbacianej saszetce.

nr kat.: 0007

HERBATA W KARNECIE

Sposób na zaskakującą formę zaproszenia na event firmowy? 
Zestaw herbat w kopercie!

Dwie saszetki herbaty do wyboru spośród: czarnej Earl Grey 
lub zielonej ze skórką cytryny, zamknięte w spersonalizowanej 
kopercie, stanowią doskonały upominek do wysyłki pocztą!

Dzięki dwustronnemu zadrukowi na kopercie zyskujesz jeszcze 
więcej miejsca na swój projekt i kreatywną reklamę. 
Personalizujemy ją za pomocą nadruku cyfrowego, 
który sprawdza się idealnie przy wydruku szczegółowych 
wzorów i skomplikowanych projektów graficznych!

Uwaga! Kopertę i saszetki wykonujemy z papieru z certyfikatem 
FSC, dzięki czemu powstaje opakowanie w pełni biodegrado-
walne!

nr kat.: 0316

ZESTAW HERBAT W KOPERCIE 2 SZT.

Earl Grey

zelona herbata 
ze skórką cytryny

Earl Grey zelona herbata 
ze skórką cytryny 45
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Nazwa Aromatyczny Prezent to wcale nie przypadek: w każdym z 3 rodzajów naszych herbat kryje się mnóstwo smaku 
i naturalnych aromatów. Świetny pomysł na upominek nie tylko dla miłośników naparów!

Trzy rodzaje herbat do wyboru:
- Leśne Owoce z płatkami hibiskusa, malinami, aronią, głogiem, czarnym bzem, tarniną i jarzębiną;
- Słoneczny Ogród, czyli herbata zielona Gunpowder ze skórką cytryny, pomarańczy, ananasem, płatkami słonecznika 
oraz nagietka;
- Zapach Pomarańczy, czyli herbata Earl Grey ze skórką pomarańczy.

W opakowaniu z papieru FSC o wymiarze 105 x 105 x 105 mm z nadrukiem dwustronnym stanowi jedną z największych 
dostępnych powierzchni reklamowych w naszej ofercie!

W środku znajdziesz też dodatkowy prezent: drewniany klips do torebki w formie łyżeczki. Opcjonalnie możesz 
go również spersonalizować cyfrowym nadrukiem UV. 

nr kat.: 0315

HERBATA AROMATYCZNY PREZENT

Zapach
Pomarańczy

Słoneczny
Ogród

Leśne
Owoce
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nr kat.: 0146

ZESTAW HERBAT W PUDEŁKU 12 SZT.

Kartonowe pudełeczko z 12 aromatycznymi herbatami? Brzmi jak zestaw, który zmotywuje pracowników w trakcie trudnego 
projektu! 

Do wyboru masz 2 smaki herbaty: czarną Earl Grey lub zieloną ze skórką cytryny. Każda z nich zapakowana jest w papierową 
saszetkę z certyfikatem FSC oraz nadrukiem, który możesz spersonalizować! 

Na pudełku, również z certyfikowanego FSC papieru, możesz nadrukować dowolną grafikę czy zdjęcie, bez ograniczeń względem 
skomplikowania projektu, ilości kolorów czy przejść tonalnych.

Protip: umieść na opakowaniu ikonki wskazujące na pochodzenie papieru, aby podkreślić ekologiczne działania Twojej marki!

Nic tak nie umila pracy w biurze, jak pyszna, 
aromatyczna herbata. Doskonale o tym wiemy, 
dlatego proponujemy Ci zestaw aż 20 herbat 
w wybranym przez Ciebie smaku w całkowicie 
spersonalizowanym pudełku!

Duże pudełko gwarantuje mnóstwo miejsca na Twój 
projekt i kreatywną reklamę, którą nadrukujemy 
cyfrowo, dzięki czemu otrzymasz personalizację 
najwyższej jakości! 

W pudełku zaś znajdziesz 20 saszetek pełnych 
herbaty w 2 opcjach smakowych do wyboru 
albo w miksie: 
- czarna Earl Grey;
- zielona ze skórką cytryny.

Wybierz swoją ulubioną, wyślij nam projekt graficzny… 
a my zajmiemy się stworzeniem wspaniałego 
gadżetu reklamowego!

nr kat.: 0147

ZESTAW HERBAT W PUDEŁKU 20 SZT.

Earl Grey

zelona herbata 
ze skórką cytryny

Earl Grey zelona herbata 
ze skórką cytryny
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Kolekcja Botanic Garden
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NOWOŚĆ 2023! 
Do naszych 

papierowych patyczków 
lizakowych i pełnej gamy 

folii kompostowalnych, 
od tego roku również 
dodajemy karmelki 
pakowane w papier 
z certyfikatem FSC!

Czy wiesz, że produkty karmelowe w naszej ofercie

to rzemieślnicza produkcja? Stawiamy na krótkie składy 

i czyste etykiety!

    bez konserwantów; 

    bez sztucznych aromatów; 

    bez sztucznych barwników - zamiast nich, używamy tych 

naturalnych, np. z marchwi lub buraka.

Oferujemy karmelki i lizaki w różnych wariantach:

 

    z cukrem, w tym trzcinowym; 

    o obniżonej zawartości cukru i wysokiej ilości błonnika; 

    bez cukru; 

    z owocami i ziołami; 

    z miodem, pyłkiem pszczelim i cytryną; 

    z dodatkiem róży, lawendy i kwiatów czarnego bzu 

oraz naturalnych olejków, m.in. bergamotowych.

Karmel
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2

1

3

nr kat.: 0328

1 - SŁODYCZE REKLAMOWE 
CANDY BOX MINI

nr kat.: 0329

2 - SŁODYCZE REKLAMOWE 
CANDY BOX

nr kat.: 0330

3 - SŁODYCZE REKLAMOWE 
CANDY BAG

Kolekcja 
Botanic Garden
Botanic Garden to kolekcja, która doskonale łączy piękno 
z naturą. Czyste etykiety i krótkie składy karmelków 
połączyliśmy z prawdziwymi płatkami kwiatów: róży, 
lawendy i kwiatów czarnego bzu. Dzięki nim uzyskaliśmy 
pyszne kompozycje smakowe, jakich nie sposób spotkać 
na rynku słodyczy reklamowych!

O kwiatowym charakterze produktów tej linii świadczą 
również opakowania. Stworzyliśmy je z surowców 
nadających się do recyklingu lub ponownego użycia 
zgodnie z filozofią zero waste. Wizualnie zaś ukazaliśmy 
roślinny motyw w zupełnie nowej odsłonie - bardziej 
stonowanej i eleganckiej.

Produkty z kolekcji Botanic Garden doskonale sprawdzą 
się przy realizacjach marek premium, którym zależy 
na środowisku. Zachwycona tą linią będzie również branża 
beauty! Sprawdź serię Botanic Garden i połącz swoją 
markę z tym, co najlepszego oferuje natura.
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Kwiatowe mini karmelki z dodatkiem płatków 
kwiatów róży, czarnego bzu i lawendy, spakowane 
w stalową puszkę do ponownego wykorzystania 
w myśl zasady zero waste, to doskonały plan 
na słodką promocję Twojej marki!

Karmelki gotujemy specjalnie na Twoje zamówienie, 
dzięki czemu otrzymujesz możliwie najświeższy produkt. 

Następnie pakujemy je do puszki, którą personalizujemy 
za pomocą nadruku cyfrowego UV bezpośrednio 
na jej wieczku. Charakterystyczną cechą tej metody 
personalizacji jest jej ponadprzeciętna trwałość 
i odporność na zmienne warunki atmosferyczne, niskie 
i wysokie temperatury oraz promieniowanie słoneczne.

Największa puszka z cukierkami w naszej ofercie, 
czyli doskonała metoda na zwiększenie efektywności 
Twojej kampanii przy ograniczonym budżecie!

Wybierz jedną z 9 oferowanych zawartości. Wśród nich 
znajdziesz również nasze najnowsze mini karmelki 
z dodatkiem kwiatowych płatków róży, czarnego bzu 
lub lawendy. Cukierki produkujemy zawsze specjalnie 
na Twoje zamówienie, dzięki czemu otrzymujesz 
możliwie najświeższy produkt.

Słodkości zamykamy w puszce, idealnej 
do ponownego wykorzystania w myśl zasady zero 
waste! Puszki personalizujemy na wieczku za pomocą 
nadruku cyfrowego UV, co gwarantuje precyzyjne 
odwzorowanie kształtów i kolorów z fotograficzną 
dokładnością.

Kwiatowe mini karmelki Heart Candies Plus zamknięte w nowoczesnym słoiczku to świetny plan na efektowny gadżet reklamowy 
w rozsądnej cenie!

Słoiczek z aluminiowym wieczkiem, wypełniony różnorodnymi słodkościami, teraz dostępny jest z zupełnie nową, oryginalną 
zawartością – karmelkami Heart Candies Plus z dodatkiem płatków róży, czarnego bzu i lawendy.

Produkt ten personalizujemy bezpośrednio na wieczku słoiczka za pomocą nadruku cyfrowego UV. Technologia ta pozwala 
precyzyjnie odwzorować kształty oraz kolory z fotograficzną dokładnością. 

A kiedy Twoje ulubione słodkości już znikną, ten uroczy słoiczek możesz wykorzystać ponownie w myśl filozofii zero waste. 

2

1

3

nr kat.: 0205

1 - SŁODYCZE REKLAMOWE PUSZKA 
MIDI CLIC CLAC

nr kat.: 0394

2 - SŁODYCZE REKLAMOWE PUSZKA 
SLIDE BOX

nr kat.: 0341

3 - SŁODYCZE REKLAMOWE 
SŁOICZEK SMART BOX
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Wierzymy w zieloną przyszłość naszej planety! Wiedząc, że wszyscy mamy ogromny wpływ na to, 

jak będzie wyglądało nasze wspólne jutro, nie odpuszczamy, lecz każdego roku jesteśmy jeszcze bliżej 

natury. Jakie modyfikacje i nowości wprowadzamy w naszej słodkiej ofercie?

Produkty

Wszystkie słodkości produkowane są w duchu 

zdrowego, ekologicznego podejścia. W efekcie 

wszystkie składniki czekolad, pralin oraz ich nadzień 

pochodzą w 100% ze zrównoważonych źródeł.

 

Dla nieco bardziej wymagających miłośników słodkości 

oferujemy w 100% plant-based czekoladę NXT genera-

tion, pozbawioną alergenów i śladowych ilości nabiału. 

W żadnym naszym produkcie nie znajdziesz oleju 

palmowego! Wyznajemy zasadę „less is more”, dlatego 

w naszym asortymencie większość produktów wyróżnia 

krótki skład, brak konserwantów, sztucznych barwników 

czy aromatów.

Certyfikacje

Najlepszym dowodem naszego ekopodejścia 

są uzyskane certyfikacje! 

    Wszystkie nasze czekolady, praliny i bakalie 

w czekoladzie posiadają Certyfikat Cocoa Horizons, 

świadczący o wykorzystywaniu składników 

pochodzących ze zrównoważonych upraw 

oraz stosowaniu etycznych praktyk.

    Cały asortyment jest objęty Certyfikatem IFS Food, 

gwarantującym, że nasze produkty są wytwarzane, 

pakowane i dystrybuowane zgodnie z najwyższymi 

międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa 

żywności.

    Dużą wagę przykładamy do ekologicznych

opakowań naszych gadżetów reklamowych,

a opakowania transportowe pochodzą w 100% 

z surowców z recyklingu!

    Oferujemy szereg produktów odpowiednich 

dla wegan i wegetarian. 

Świeżość = Jakość

52



nr kat.: 0449

LIZAK OWOCOWY LOGO POP SERCE

Jeśli szukasz skutecznego sposobu na utrwalenie Twojej 
marki, proponujemy Logo Pop z tłoczeniem bezpośrednio 
na pysznym lizaku w kształcie serca  – to musi się udać!

Logo Pop Serce to oryginalna receptura lizaka o czystej 
etykiecie, bez dodatku sztucznych barwników, 
aromatów i konserwantów w wielu opcjach smakowych 
i kolorystycznych do wyboru. 

Na każdym z nich możemy wytłoczyć dowolny znak 
lub logo bezpośrednio na powierzchni lizaka. Możliwa 
jest także personalizacja przy pomocy etykiety samoprzy-
lepnej na folii, w którą pakujemy lizaki – dzięki temu 
wyróżniasz się podwójnie!

Czy wiesz, że… zrezygnowaliśmy z plastikowych patyczków 
do lizaków? W naszych Logo Pop stosujemy tylko 
drewniane patyczki z certyfikatem FSC, a zamiast torebki 
z monofolii nadającej się do recyclingu opcjonalnie, 
możesz wybrać w pełni kompostowalną torebkę PLA.

Zbliża się impreza, na której chcesz ulokować Twoją 
markę? Zrób to z pomocą owocowych lizaków w kształcie 
serduszka. Gwarantujemy, że będzie pysznie i efektownie! 

W ofercie znajdziesz aż 10 smaków do wyboru… 
Choć jeśli wymyślisz zupełnie nowy, to wykonamy 
go specjalnie dla Ciebie! Każdy z nich oferujemy 
z czystym składem, bez sztucznych barwników, aromatów 
i konserwantów. Nasze lizaki dostępne są również w wersji 
bez cukru!

Folia, w którą pakowane są słodkości, jest całkowicie 
personalizowana za pomocą nadruku fleksograficznego.
Czy wiesz, że… możesz uzyskać produkt w pełni biodegra-
dowalny? W standardzie patyczki naszych lizaków 
wykonane są z papieru certyfikowanego FSC, 
co w połączeniu z kompostowalną opcją folii daje właśnie 
taki efekt!

nr kat.: 0450

LIZAK OWOCOWY MINI SERCE
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Szukasz nieszablonowego nośnika Twojej reklamy, ale masz ograniczony budżet? W tym przypadku doskonale sprawdzi 
się Lolly Holder, czyli klasyczny lizak reklamowy w zupełnie nowym, oryginalnym opakowaniu!

Wszystkie lizaki to rzemieślnicze produkty: robimy je sami specjalnie na Twoje zamówienie, dzięki czemu otrzymujesz 
najświeższe słodycze. Możesz zamówić je również w wersji bez cukru, z dodatkiem owoców, ziół oraz płatków kwiatów
 i aż 10 smakach do wyboru. 

Opakowanie na lizaka naszego autorskiego projektu w formie prostokątnego „holdera” z zapięciem wykonaliśmy 
z papieru certyfikowanego FSC, który personalizujemy dwustronnie! 

Jeśli myślisz, że branża transportowa widziała już wszystkie 
możliwe gadżety reklamowe, to mamy dobrą wiadomość: 
takich lizaków jeszcze na pewno nie, dzięki czemu Twoja marka 
wyróżni się na rynku!

Poznaj klasyczny lizak reklamowy mini w zupełnie nowym, 
oryginalnym opakowaniu o kształcie mini busa. Bus to nasz autorski 
projekt, co gwarantuje, że nie spotkasz go nigdzie indziej! 
Produkujemy go z papieru certyfikowanego FSC oraz w pełni 
spersonalizujemy nadrukiem dwustronnym.

W środku busa znajdziesz rzemieślniczy lizak w jednym z aż 10 
smaków, bez sztucznych barwników, konserwantów czy aromatów. 

Protip: zaoszczędź! Przy gotowym kształcie nie ponosisz dodatko-
wych kosztów wykrojnika. Jest to idealne rozwiązanie dla branży 
transportowej, kurierskiej czy sklepów oferujących własną dostawę!

nr kat.: 0451A

LIZAK OWOCOWY LOLLY HOLDER

Opakowanie 
naszych lizaków

możemy dwustronnie 
spersonalizować. 

nr kat.: 0451B

LIZAK OWOCOWY LOLLY HOLDER BUS
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Potrzebujesz
innego,

spersonalizowanego 
kształtu?

Daj znać, razem
stworzymy coś
specjalnego!

Pyszny, naturalny,
rzemieślniczy.

Produkty karmelowe tworzone ręcznie przez 
naszych Karmelarzy to najlepszy dowód, 
że w prostocie siła. Właśnie dlatego 
stawiamy na krótkie składy i czyste etykiety!

konserwantów
sztucznych aromatów
sztucznych barwników

pełnią smaku
naturalnymi dodatkami
izomaltem zamiast cukru

Posmakuj produktów
na bazie naszego karmelu.

BEZ
Z

nr kat.: 0452A

LIZAK OWOCOWY
LOLLY FLYER SERCE

nr kat.: 0452B

LIZAK OWOCOWY
LOLLY FLYER DOM

nr kat.: 0452C

LIZAK OWOCOWY 
LOLLY FLYER KWIAT
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A może… chcesz sprawić komuś słodki owocowy prezent? 
Lizak owocowy Lolly Ball Prezent sprawdzi się w takiej 
sytuacji idealnie! Kultowego lizaka-kulkę zapakowaliśmy 
w urocze opakowanie właśnie w kształcie prezentu. 
Oto pomysł na wywołanie efektu WOW na najbliższych 
targach!

Każdy lizak ma czystą etykietę: bez dodatku sztucznych 
barwników, aromatów i konserwantów. W składzie znajdują 
się tylko naturalne składniki z sokami owocowymi oraz 
witaminami A, C i E. Lizaki-kulki występują w miksie 
podwójnych smaków (cytryna-pomarańcza, jabłko- 
limonka, jeżyna-czarna porzeczka oraz wiśnia-malina).

Opakowanie na lizaka ma kształt prezentu i formę 
„holdera” z zapięciem. Wykonujemy go z papieru 
certyfikowanego FSC oraz całkowicie personalizujemy… 
dwustronnie! Dzięki temu uzyskujemy podwójną 
powierzchnię reklamową dla Twojej marki.

Kultowy lizak-kulka w całkowicie nowym opakowaniu 
w kształcie koła to pomysłowa opcja promocji Twojej 
firmy w nowej kampanii reklamowej.

Dostępne w miksie podwójnie owocowych smaków 
(cytryna-pomarańcza, jabłko-limonka, jeżyna-czarna 
porzeczka oraz wiśnia-malina) i o czystej etykiecie, 
bez dodatku sztucznych barwników, aromatów 
i konserwantów, lizaki-kulki tworzą świetny gadżet 
reklamowy!

Ich opakowanie, czyli uniwersalny, okrągły kształt 
holdera, z łatwością dopasuje się do każdego typu 
komunikacji marki. Jest ono też w pełni personalizowane 
i w 100% nadaje się do recyklingu.

nr kat.: 0453A

LIZAK OWOCOWY LOLLY BALL PREZENT

nr kat.: 0453B

LIZAK OWOCOWY LOLLY BALL KOŁO

Do naszych
lizaków

dodajemy soki
i witaminy!

Opakowanie
naszych lizaków

możemy
dwustronnie

spersonalizować.
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Jeśli szykujesz słodką niespodziankę po procesie onboardingu pracownika, wybierz Słodki Prezent! Oto zestaw cukierków 
reklamowych zamkniętych w nowym, oryginalnym, kartonowym pudełku w kształcie prezentu.

Opakowanie o wymiarze 105 x 105 x 105 mm z nadrukiem dwustronnym to jedna z największych dostępnych powierzchni 
reklamowych w naszej ofercie! 

W jego wnętrzu znajdziesz aż 250 g pysznych rzemieślniczych cukierków. Jest to nasza autorska receptura karmelu 
z dodatkiem kwiatowych płatków: róży, kwiatów czarnego bzu i lawendy. 

Cukierki zapakowane są folię kompostowalną lub papier z certyfikatem FSC, co w połączeniu z kartonowym pudełkiem 
daje nam w pełni biodegradowalne opakowanie. 

Personalizacja opakowania, wykonana przy pomocy technologii nadruku cyfrowego, pozwala na jego zadruk dowolną 
grafiką, bez żadnych ograniczeń dotyczących ilości kolorów czy przejść tonalnych, sprawdza się idealnie przy wydruku 
zdjęć, szczegółowych wzorów oraz  skomplikowanych graficznie projektów. 

Czy wiesz, że… jesteśmy producentem i nasz karmel gotujemy specjalnie na Twoje zamówienie? Dzięki temu jesteśmy 
w stanie dostosować smak i kolor cukierka konkretnie do Twojej kampanii reklamowej lub brandu oraz gwarantujemy długi 
termin przydatności do spożycia – aż 12 miesięcy od daty produkcji.

nr kat.: 0239

ZESTAW SŁODYCZY REKLAMOWYCH SŁODKI PREZENT

Możliwość
 dwustronnej
personalizacji
i efekt wow 
po otwarciu!
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nr kat.: 0342

SŁODYCZE REKLAMOWE JELLY JAR 

Łączymy siły z producentem kultowych żelków.

Złote Misie, Pico-Balla, a może Happy Cola?
Już teraz możesz zamówić swoje ulubione 
żelki w spersonalizowanym opakowaniu. 
Takie słodycze reklamowe ucieszą
nie tylko najmłodszych! 

Czy wiesz, że...
Złote Misie obchodzą

100. urodziny?

HARIBO 
Złote Misie - kultowe 
zelki bez sztucznych 

aromatów

HARIBO 
Pico-Balla - 

połaczenie dwóch 
owocowych

smaków, odpowiednie 
dla wegetarian

HARIBO 
Happy Cola – klasyczny 

smak radosci 
w formie małych 
buteleczek coli

Smak radości? To musi być
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Kolekcja Mint Fresh
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Sprawdź naszą nową propozycję miętówek, 
które sprawdzą się dla wszystkich 

ograniczających cukier lub dbających o linię.

MIĘTOWE I... BEZCUKROWE!

dostępne 
w puszkach 
i saszetkach

miętowe, 
pudrowe
cukierki

bez dodatku 
cukru

nr kat.: 0384

SŁODYCZE REKLAMOWE
MINT BAG

Teraz także
w saszetce
z papieru

z certyfikatem
FSC!
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Wprowadzasz na rynek nowy produkt? Dobrym nośnikiem 
Twojego przekazu będzie Slide Box Mini&Bag, który 
oprócz pysznej zawartości oferuje również opakowanie 
zgodne z nurtem zero waste.

Poznaj zestaw słodyczy reklamowych składający się z mini 
puszki oraz zapasowej, papierowej saszetki z dodatkową 
zawartością. Gdy w puszce skończą się Twoje ulubione 
słodkości, po prostu ponownie ją uzupełnij! 

Każda puszka, idealna do ponownego wykorzystania 
w myśl zasady zero waste, poddawana jest personalizacji. 
Wykonujemy ją przy pomocy nadruku cyfrowego UV 
bezpośrednio na wieczku – technologia ta pozwala 
precyzyjnie odwzorować kształty oraz kolory z fotograficz-
ną dokładnością. Charakterystyczną cechą tej metody 
jest gwarancja ponadprzeciętnej trwałości, dzięki czemu 
odbiorcy możliwie jak najdłużej mogą cieszyć się produk-
tem!

nr kat.: 0080A

SŁODYCZE REKLAMOWE PUSZKA
SLIDE BOX MINI&BAG

Snap&Bag to zestaw słodyczy reklamowych, składający się 
z puszki oraz papierowej saszetki z dodatkową zawartością, 
który doskonale ukaże pomysłowość Twojej marki!

Dłuższe użytkowanie Twojego produktu to trwalszy przekaz 
marketingowy. Zapewnia to np. opakowanie w charakterze 
zero waste. Właśnie to oferujemy z produktem Snap&Bag 
dzięki opakowaniu w formie okrągłej puszki, które z łatwością 
można wykorzystywać ponownie!

Na każdej z nich dokonujemy trwałej personalizacji przy 
pomocy nadruku cyfrowego UV bezpośrednio na puszce. 
Technologia ta pozwala precyzyjnie odwzorować kształty 
oraz kolory z fotograficzną dokładnością. 

Cechą charakterystyczną tej metody jest jego ponadprzecięt-
na trwałość. Utwardzony nadruk wykazuje doskonałą 
odporność na zmienne warunki atmosferyczne, niskie 
i wysokie temperatury oraz promieniowanie słoneczne.

nr kat.: 0386A

SŁODYCZE REKLAMOWE PUSZKA SNAP&BAG

Pozwól swoim
klientom cieszyć
sie zawartością

i Twoim logo
dwa razy

dłużej!
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Czy wiesz, że... 

jako jedyni dostarczamy 
produkt reklamowy 

w postaci puszki tłoczonej 
i jednocześnie 
zadrukowanej.

PERSONALIZACJA
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

nr kat.: 0234

PUSZKA PROSTOKĄTNA
MINI PRESS & PRINT

tłoczenie 
logo 

bezpośrednio 
na puszce

możliwość 
personalizacji 

nadrukiem 
cyfrowym

możliwość 
dodania 

zabezpieczającego 
zawartość 

dyspensera

możliwość 
personalizacji 

dyspensera, co tworzy 
spójną całość - produkt 

dopracowany 
w każdym calu
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Chcesz podziękować za zamówienie w Twoim sklepie e-commerce… w świeżym stylu? Zamów Miętowy Karnet, 
dopasuj go graficznie do key visuala Twojej marki i zachwyć swoich klientów!
Odświeżające mini miętówki w karneciku to mały produkt o wielkich możliwościach. Miętówki bez dodatku cukru 
pakujemy w poręczne pudełeczko w kształcie karty kredytowej, które z łatwością schowasz do portfela. Karty 
nadają się w 100% do recyclingu. W ofercie znajdziesz 6 opcji kolorystycznych, w tym kolory pełne i transparentne.

W tym produkcie zaskoczy Cię podwójna personalizacja dwustronnym nadrukiem na karnecie oraz cyfrowym 
nadrukiem UV na karcie. 

Wykorzystaj ten produkt jako kartę lojalnościową, kupon rabatowy lub wizytówkę swojego sklepu! 
Na grzbiecie karnetu umieściliśmy perforację, która ułatwi oderwanie jego górnej części. 

nr kat.: 0008

SŁODYCZE REKLAMOWE MIĘTOWY KARNET

Do wyboru 
aż 6 kolorów!
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Kolekcja BrandMe!
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nr kat.: 0387

CZEKOLADOWE LENTILKI Z NADRUKIEM
PUSZKA BRAND ME! TIN

Poznaj małe lentilki o wielkich 
możliwościach personalizacji.

BRAND ME!

opakowania 
do ponownego 
wykorzystania

twoje logo 
lub projekt 

na opakowaniu

nadruk 
na lentilkach 

w kolorze 
czarnym

lentilki - mix 
kolorów
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Brand Me! to seria, która będzie świetnym uzupełnieniem każdej nieszablono-
wej kampanii reklamowej. Sprawdź naszego Brand Me! Sweet Bag!

Brand Me! To produkt, który stworzyliśmy przy użyciu autorskiej metody 
personalizacji – czekoladowe lentilki w chrupiącej, kolorowej skorupce… 
z grafiką bezpośrednio na drażetkach! Zdobimy je dwustronnie: czarnym, 
jadalnym i całkowicie bezpiecznym tuszem spożywczym!

Lentilki dostępne są w miksie ciepłych kolorów, które uzyskane zostały tylko 
na bazie naturalnych barwników. W ich składzie nie znajdziesz również 
sztucznych aromatów, a 60 % stanowi pyszna aksamitna, mleczna czekolada.     

Saszetka, w którą zapakowane są lentilki, wykonana jest z papieru z certyfika-
tem FSC i w 100% nadaje się do recyklingu. W zależności od Twoich potrzeb 
możesz wybrać również opakowanie wykonane z monofolii w 100% nadającej 
się do recyclingu lub folii kompostowalnej. 

Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, produkt ten oferuje Ci 
podwójną moc personalizacji! 

nr kat.: 0444

CZEKOLADOWE LENTILKI Z NADRUKIEM
BRAND ME! SWEET BAG

Pomysłowy, niewielki gadżet uzupełniający Twoją kampanię reklamową? 
Brzmi zupełnie jak Karnet Brand Me!

Poznaj karnet, który zaprojektowaliśmy tak, aby maksymalnie wykorzystać 
dostępną powierzchnię zadruku – właśnie dlatego spersonalizujesz go 
dwustronnie. W środku umieściliśmy saszetkę z czekoladowymi drażetkami 
w chrupiącej skorupce. Ten radosny miks kolorów zawdzięczamy tylko 
naturalnym barwnikom, a na każdej słodkiej drażetce, 
po obu jej stronach, umieścimy Twoje logo lub wybrany 
przez Ciebie znak. 

Cały proces produkcyjny – od nadruku opakowania po konfekcję 
produktu – odbywa się u nas, pod jednym dachem, dlatego 
mamy nad nim pełną kontrolę i przebiega on szybko 
oraz bezpiecznie. Gwarantuje to certyfikat IFS.

Protip: perforacja na grzbiecie karnetu pozwala 
w łatwy sposób oderwać jego górną część i wykorzystać 
np. jako kupon zniżkowy lub wizytówkę Twojej firmy. 

nr kat.: 0438

CZEKOLADOWE LENTILKI Z NADRUKIEM
BRAND ME! KARNET
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Chcesz doskonale utrwalić Twoją markę wśród Twoich odbiorców? 
W tym celu świetnie sprawdzi się produkt z podwójną personalizacją, 
taki jak Puszka Brand Me!

Nasze czekoladowe lentilki w chrupiącej kolorowej skorupce z grafiką 
bezpośrednio na drażetkach to nie tylko świetny smak, ale i niezwykła 
forma przekazu Twojego komunikatu marketingowego.

Oferujemy je w srebrnej puszce z okienkiem ujawniającym brandowaną 
zawartość, co wzmacnia odbiór przekazu reklamowego. A do tego 
można śmiało wykorzystać puszkę ponownie, w myśl filozofii zero waste!

Ten produkt cechuje się podwójną personalizacją: 
- na letnikach, który wykonujemy dwustronnie, przy pomocy jadalnych 
i całkowicie bezpiecznych tuszów spożywczych od certyfikowanych 
dostawców; 
- bezpośrednio na puszce za pomocą nadruku cyfrowego UV. 
Technologia ta wykazuje doskonałą odporność na zmienne warunki 
atmosferyczne, niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie 
słoneczne.

nr kat.: 0387

CZEKOLADOWE LENTILKI Z NADRUKIEM
PUSZKA BRAND ME! TIN

Brand Me! Snap to produkt, który zachwyci każdego 
poszukującego nietuzinkowych sposobów na słodką reklamę. 
Brandowane lentilki w stalowej puszce z nadrukiem sprawią, 
że Twoja marka zostanie zapamiętana na długo!

Czekoladowe drażetki w kolorowej skorupce mają nie tylko 
świetny smak i prosty, czysty skład, ale też nadruk, dzięki 
któremu umieścisz swoje logo bezpośrednio na letnikach! 
Na wieczku puszki, możesz umieścić dowolną grafikę, swoje 
logo czy nawet zdjęcie. Technologia nadruku cyfrowego UV 
wykorzystana do jej personalizacji odwzorowuje kształty 
oraz kolory z fotograficzną dokładnością nawet na niewielkich 
powierzchniach.

Protip: wykorzystaj puszkę ponownie zgodnie z filozofią zero 
waste i pokaż swoim klientom, że działasz w duchu eko!

nr kat.: 0388

CZEKOLADOWE LENTILKI Z NADRUKIEM
BRAND ME! SNAP
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Efekt WOW? Uzyskasz go dzięki podwójnej personalizacji i unikatowemu opakowaniu. Poznaj Brand Me! Smile Box!

Pyszne, czekoladowe lentilki z Twoim logo wkładamy do wyjątkowo optymistycznego opakowania w kształcie… uśmiechu, 
które personalizujemy nadrukiem cyfrowym UV gwarantującym jego trwałość.

Poręczne opakowanie w całości nadaje się do recyclingu lub możesz je ponownie wykorzystać w myśl zasady „zero waste”. 

Zmieniamy się dla Ciebie! Specjalnie na życzenie naszych klientów zoptymalizowaliśmy ilości minimalnego zamówienia, 
aby były jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.

Kartonowe opakowanie z dyspenserem, a w nim czekoladowe lentilki z Twoim logo. Sprawdź świetną metodę na 
nadanie spersonalizowanego charakteru Twojej kampanii. Poznaj Brand Me! Zip Box!

Smakowita czekolada, otulona chrupiącą kolorową skorupką z grafiką po obu stronach lentilek, to gadżetowa perełka 
na rynku słodyczy reklamowych!

Tym razem lentilki Brand Me! zamknęliśmy w kartonowym opakowaniu stworzonym z papieru certyfikowanego FSC, 
zaprojektowanym tak, aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię zadruku. Niezależnie od tego, czy wybierzesz papier 
biały czy kraft, spersonalizujemy je w pełni!

nr kat.: 0389

CZEKOLADOWE LENTILKI Z NADRUKIEM
BRAND ME! SMILE BOX

nr kat.: 0390

CZEKOLADOWE LENTILKI Z NADRUKIEM
BRAND ME! ZIP BOX
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Kolekcja Czekoladowa
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Wyśmienity smak i aromat, niezwykła kremowość, niespotykana barwa, a to wszystko przygotowane 

z czystą etykietą, w oparciu o najlepsze receptury, szlachetne składniki i oczywiście… belgijskie 

czekolady top gourment! Witaj w naszym słodkim świecie! Czy znasz już wszystkie rodzaje naszych 

wybornych czekolad? Poznaj dostępne smaki i wybierz swój ulubiony dodatek.

Rodzaje czekolad:

                   Mleczna – wybierana przez szefów kuchni 

                  na całym świecie, wyróżniająca się 

                   wyjątkową kremowością. Dzięki niej mamy 

wrażenie, że każdy mleczny kawałeczek wprost 

rozpływa się w naszych ustach!

                   Rubinowa – rubinowa słodkość 

                   o intensywnym, owocowym smaku ze świeżą,

                   kwaśną nutą. Przygotowywana jest z czerwo-

nych ziaren kakaowych, pochodzących 

z Wybrzeża Kości Słoniowej, Brazylii i Ekwadoru.

                   Deserowa 56% lub 72% kakao – to dla wielu                   

                   rozkoszny kompromis między słodką 

                   czekoladą mleczną i wytrawną, gorzką. 

W zależności od zawartości miazgi kakaowej świetnie 

sprawdzi się z różnymi dodatkami, tworząc zupełnie 

oryginalne kompozycje smakowe.

                   Biała – pozbawiona proszku kakaowego,                   

                   cechuje się zrównoważonym smakiem 

                   z wyczuwalnymi nutami mleka, stworzona 

dla fanów oryginalnych smaków. Z dodatkami tworzy 

także wyborną ucztę dla oczu!

                   NXT – czekolada w 100% plant-based,

                   pozbawiona alergenów i nawet śladowych

                   ilości nabiału. Jest doskonała i w pełni 

bezpieczna dla wegan oraz osób z nietolerancją laktozy.

                   Miodowa - to połączenie czystych, 

                   naturalnych przysmaków: tradycyjnie 

                   wytwarzanej mlecznej czekolady z odrobiną 

naturalnego miodu, które owocuje śmietankowo-

karmelowym smakiem i kremową słodyczą z miodowym 

akcentem.

Przepyszna czekolada premium 
to nasza słodka specjalność!

W 2022 roku oferta wzbogacona została  

rzemieślniczą produkcją draży i bakalii. 

Co powiesz na kwaśne porzeczki 

w białej czekoladzie, rodzynki z dodatkiem 

kawy lub skórkę pomarańczową 

w czekoladzie deserowej?

                   Karmelowa - mistrzowska kompozycja                 

                   doskonałych składników, takich jak 

                   karmelizowany cukier i karmelizowane mleko 

z ekscytującą szczyptą soli. W jej intensywnym, 

ale zrównoważonym smaku odnajdziesz bogate nuty 

to, masła i śmietanki.

                   Wholefruit - najnowsza kuwertura w naszej

                   ofercie. Czekolada Wholefruit jest wyproduk

                   wana całkowicie z czystego owocu kakaow-

ca: bez wanilii, lecytyny, rafinowanego cukru. Do jej 

produkcji zużywany jest cały owoc, czemu zawdzięcza 

swój wyjątkowy aromat. Najzdrowsza i najbardziej 

ekologiczna czekolada, jaką możesz sobie wyobrazić! 

To jej debiut na europejskim rynku reklamowym.

    mielone migdały i pistacje; 

kawa z najstarszej polskiej palarni - Pluton; 

owoce i kwiaty; 

naturalny miód; 

słony karmel; 

prażone ziarna kakaowca; 

sól i chilli; 

korzenne ciasteczka; 

szlachetne trunki od J.A. Baczewski.

Dodatki i nadzienia do naszych 
czekolad top gourmet:
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Zależy Ci na nadaniu osobistego charakteru Twojej kampa-
nii? A może personalizacja wpisuje się w ducha działań 
Twojej marki i chcesz podzielić się dobrym słowem 
z odbiorcami gadżetów reklamowych? Sprawdź Tabliczkę 
z wróżbą!

Mini tabliczkę czekolady wykonujemy specjalnie na Twoje 
zamówienie z belgijskiej czekolady z certyfikatem Cocoa 
Horizons, gwarantującym, że wszystkie jej składniki 
pochodzą ze zrównoważonych źródeł. Do wyboru masz 
aż 10 rodzajów czekolady! Jako jedyni na rynku, 
w standardzie proponujemy m.in. unikalną propozycję 
w postaci tabliczki biało-mlecznej.

Czekoladkę pakujemy w kolorową folię – wybierz jeden 
z kolorów dostępnych w palecie podstawowej lub dopasuj 
jej kolor do Twojego key visualu. Masz również możliwość 
wytłoczenia logo na czekoladzie.

Na każdej owijce standardem jest nadruk dwustronny, 
co daje świetną opcję na personalizację w kolorach Twojej 
firmy od zewnętrznej strony, a na wewnętrznej – claim marki, 
złotą myśl lub miłe słowo.

nr kat.: 0270F

MINI CZEKOLADKA TABLICZKA 10 G Z WRÓŻBĄ

Urocza torebeczka, a w niej 2 mini tabliczki z belgijskiej 
czekolady. Poznaj mały produkt o wielkich możliwościach 
reklamowych!

Czekoladki top gourmet w kolorowej folii (do wyboru: srebrna, 
złota, czerwona, granatowa i czarna), a każda z nich opatrzona 
jest etykietą z białego papieru z certyfikatem FSC, personalizo-
waną nadrukiem cyfrowym. Włożyliśmy je do torebeczki naszego 
autorskiego projektu, którą możemy dowolnie spersonalizować! 
Nie ma żadnych ograniczeń względem liczby kolorów czy 
szczegółowości wzorów. 

Czy wiesz, że… czekoladki wylewamy dopiero po Twoim zamó-
wieniu, dzięki czemu otrzymujesz możliwie najświeższy produkt?

nr kat.: 0038

ZESTAW MINI CZEKOLADEK KWADRATOWYCH 2 SZT.

Czy wiesz,
że mini tabliczki

oferujemy
w tak szerokim

wachlarzu
smaków?

Czy wiesz,
że kolor folii

możesz dobrać
do papierowej

owijki? 
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Zestaw 3 Mini Tabliczek zamkniętych w uroczej kopercie to nasza propozycja na promocję Twojego nowego katalogu 
produktowego. Sprawdzi się też jako zaproszenie na ważny event!

Stwórz swój zestaw wybierając jeden z aż 10 rodzajów belgijskiej czekolady TOP GOURMET o czystym składzie 
i doskonałym, kremowym smaku.

Etykietę oraz kopertę wykonujemy z papieru z certyfikatem FSC, personalizowanego nadrukiem cyfrowym. Opakowanie 
z nadrukiem dwustronnym to nie tylko jeszcze więcej miejsca na Twój projekt i kreatywną reklamę, ale również bardzo 
estetyczne wykończenie, które sprawia, że prezent jest dopracowany w każdym detalu.

Czy wiesz, że dostarczamy możliwie najświeższy produkt, bo czekoladę produkujemy specjalnie na Twoje zamówienie?

nr kat.: 0225

ZESTAW CZEKOLADEK KOPERTA MINI TABLICZEK 30 G

Niekonwencjonalne zaproszenie na galę? Oto czekoladowy 
zestaw pełen smaku i Twojego brandingu, który idealnie 
sprawdzi się w tym celu!

Poznaj produkt o wielkich możliwościach personalizacji! 
Pięć mini tabliczek zamkniętych w uroczej kopercie 
to propozycja dla osób, którym zależy na jak największej 
powierzchni zadruku oraz tych dbających o to, aby każdy 
detal firmowego upominku świadczył o Twojej marce. 

W przypadku tego produktu personalizacja jest podwójna: 
na etykiecie oraz na kopercie. Na samej kopercie oferujemy 
dwustronny nadruk cyfrowy, który doskonale sprawdzi się 
nawet przy najbardziej skomplikowanych projektach graficznych.

nr kat.: 0226

ZESTAW CZEKOLADEK 
KOPERTA MINI TABLICZEK 50 G
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Nietuzinkowa forma wizytówek w Twojej firmie? Tak! Co powiesz na Słodkie Karnety?

W tym produkcie masz aż 6 zawartości do wyboru, w tym 3 nowe czekoladki, to daje Ci ogromną liczbę kombinacji 
produktowych! Do naszych standardowych zawartości dodaliśmy też trzy nowości: mini czekoladki w kształcie serca, 
gwiazdki i kwiatka. Każda z nich zapakowana jest w 1 z 3 standardowych kolorów folii, ale istnieje również możliwość 
dostosowania jej do projektu, w tym zadruk Twoim logotypem!

Karnet wykonany został z papieru certyfikowanego FSC. Zaprojektowaliśmy go tak, aby maksymalnie wykorzystać 
powierzchnię zadruku i umożliwić Ci jak największą personalizację produktu. Karnet posiada perforację, co umożliwia 
łatwe oderwanie jego górnej części i wykorzystanie jej w formie kuponu lub vouchera.

Masz ochotę na jeszcze większą powierzchnię reklamową? Doskonale się składa, bo ten produkt nadruk dwustronny 
ma w standardzie!

Protip: perforacja na grzbiecie karnetu pozwala w łatwy sposób oderwać jego górną część i wykorzystać 
np. jako kupon zniżkowy lub wizytówkę Twojej firmy.

nr kat.: 0006

SŁODYCZE REKLAMOWE SŁODKI KARNET

Nowe
zawartości
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nr kat.: 0431

ZESTAW CZEKOLADEK 3 KWIATKI KOPERTA

Zestaw 3 mini czekoladek w kształcie kwiatka zapakowanych w papierową kopertę, którą możesz dowolnie spersonalizować. 
Oto produkt doskonały do promocji Twojego katalogu!

Kwiatki wykonane są z belgijskiej czekolady, pochodzącej ze zrównoważonych źródeł, o czystym składzie bez oleju palmowego 
i pysznym smaku. Produkujemy je specjalnie na Twoje zamówienie. Każdy z nich zapakowany jest w 1 z 3 standardowych 
kolorów folii, ale istnieje również możliwość dostosowania jej do projektu, w tym zadruk Twoim logotypem!

Wkładamy je do koperty z papieru białego lub kraft z nadrukiem dwustronnym, dzięki czemu otrzymujesz mnóstwo miejsca 
na kreatywną reklamę. Produkt ten posiada idealny format do wysyłki pocztą!

Zestaw aż 5 mini czekoladek w kształcie kwiatka zapakowanych w papierową kopertę sprawdzi się jako efektowne 
zaproszenie na firmowy event.

Bazą tych pysznych czekoladek jest belgijska czekolada pochodząca ze zrównoważonych źródeł. Każdą z nich 
pakujemy w folię aluminiową w 3 kolorach do wyboru: złotym, srebrnym i czerwonym. Kolor folii możemy również wykonać 
w wybranym przez Ciebie kolorze. 

Koperta o wymiarze 280 x 100 x 10 mm, dodatkowo z nadrukiem dwustronnym, to gigantyczna powierzchnia przeznaczona 
pod Twój projekt i kreatywną reklamę. Czekoladki zabezpieczamy wypraską R-PET, która nadaje się do ponownego 
recyclingu bez utraty jej wartości użytkowych.

Psst! Idealny wymiar do wysyłki pocztą!

nr kat.: 0432

ZESTAW CZEKOLADEK 
5 KWIATKÓW KOPERTA
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Koperta B5, a w niej zestaw 4 czekoladek w formie eleganckiej pieczęci z wytłoczonym logo bezpośrednio na czekoladzie 
i personalizacją opakowania – brzmi jak plan doskonały!

Rozsmakuj się w belgijskiej czekoladzie w aż 9 rodzajach do wyboru, o czystym składzie bez oleju palmowego i wszystkich 
składnikach pochodzących ze zrównoważonych źródeł, co potwierdza certyfikat Cocoa Horizons. Opakowanie wykonane 
z białego lub kraftowego papieru certyfikowanego FSC podlega pełnej personalizacji nadrukiem cyfrowym. Sprawdzi się idealnie 
przy wydruku zdjęć, szczegółowych wzorów oraz skomplikowanych graficznie projektów.

Czekoladki zabezpieczone są wypraską wykonaną z R-PET (PET w 80% pochodzący z recyclingu) i w 100% nadającą 
się do ponownego recyclingu. Rozmiar produktu odpowiada formatowi koperty B5 i jest stworzony z myślą o wysyłce.

Uwaga! Cały proces produkcyjny odbywa się u nas, pod jednym dachem, dlatego mamy pełną kontrolę nad całym procesem, 
który przebiega szybko i bezpiecznie!

nr kat.: 0281B

ZESTAW CZEKOLADEK WYSYŁKOWYCH Z LOGO PIECZĘĆ

Zestaw 4 czekoladek kształtowych w formie kwadratu 
z wytłoczonym logo bezpośrednio na czekoladzie, w kopercie 
o pocztowym rozmiarze… Ten produkt aż prosi się o wysyłkę!

Kształtowa czekoladka wykonana z belgijskiej czekolady 
z Twoim wytłoczonym logo wyróżnia się na tle innych perso-
nalizowanych gadżetów reklamowych. Jej uniwersalny kształt 
dopasuje się do każdego typu komunikacji firmowej. 
Przekaz podbije całkowita personalizacja opakowania!

Cztery czekoladowe serduszka z wytłoczonym logo 
bezpośrednio na czekoladzie doskonale sprawdzi się jako 
słodkie zaproszenie na targi branżowe. Skusisz się?

Aż 9 rodzajów czekolady do wyboru, w opakowaniu 
wykonanym z papieru certyfikowanego FSC. Oprócz 
tłoczenia na czekoladzie dokonujemy pełnej personalizacji 
opakowania! Dzięki temu uzyskujesz podwójną przestrzeń 
reklamową i… efekt WOW! 

nr kat.: 0281A

ZESTAW CZEKOLADEK 
WYSYŁKOWYCH Z LOGO SERCE

nr kat.: 0281C

ZESTAW CZEKOLADEK
WYSYŁKOWYCH Z LOGO KWADRAT

Czy wiesz, 
że format naszych

kartek mailingowych
dopasowaliśmy

idealnie 
do koperty B5?
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Prowadzisz kampanię reklamową w branży weterynaryjnej 
lub na rzecz organizacji prozwierzęcych? Zamów słodkie Łapki 
i daj się urzec ich kształtowi, a przy okazji spersonalizuj 
opakowanie wybraną grafiką!

Na tej pysznej czekoladzie umieściliśmy tłoczenie uroczej 
zwierzęcej łapki. Włożyliśmy ją do pudełka wykonanego z papieru 
z certyfikatem FSC, które zapewnia możliwie największą 
powierzchnię zadruku – również wewnątrz opakowania! 
Dzięki nadrukowi cyfrowemu nie ma żadnych ograniczeń 
dotyczących liczby kolorów czy przejść tonalnych.

Oszczędzaj z nami: przy gotowym tłoczeniu na czekoladzie nie 
ponosisz dodatkowych kosztów formy. To idealne rozwiązanie, 
kiedy dysponujesz mniejszym budżetem reklamowym, a chcesz 
swoją kampanią wywołać efekt WOW.

Uwaga! Dostarczamy Ci możliwie najświeższy produkt, ponieważ 
czekoladę produkujemy dopiero po Twoim zamówieniu!

nr kat.: 0490

CZEKOLADOWY KSZTAŁT ŁAPKA 30 G

Szukasz słodkiego upominku na Dzień Programisty lub jako 
reklama dla branży IT? Poznaj czekoladowy klawisz!

Tę kształtową czekoladkę wykonamy specjalnie na Twoje 
zamówienie z belgijskiej czekolady z certyfikatem Cocoa 
Horizons gwarantującym, że wszystkie jej składniki 
pochodzą ze zrównoważonych źródeł. Do wyboru masz 
aż 9 rodzajów czekolady!

Gotowa forma czekolady to idealne rozwiązanie, 
kiedy dysponujesz mniejszym budżetem reklamowym, 
a chcesz aby Twoja kampania zaskoczyła wszystkich 
odbiorców. Pudełko z papieru certyfikowanego FSC 
zapewnia możliwie największą powierzchnię zadruku – 
również wewnątrz opakowania! Do wyboru oferujemy 
dwa rodzaje papieru: biały lub kraft.  

Protip: umieść na opakowaniu ikonki wskazujących na 
pochodzenie papieru czy kompostowalność użytej folii, 
aby pokazać osobie obdarowanej, jak poddawać surowce 
recyclingowi.

nr kat.: 0491

CZEKOLADOWY KSZTAŁT KLAWISZ 30 G
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Szukasz słodkiego upominku dla klienta przy sprzedaży nieruchomości lub klucza do sukcesu nowego projektu? 
Weź pod uwagę nasz najnowszy Choco4Mat Klucz!

Klucz wykonujemy z belgijskiej czekolady TOP GOURMET z certyfikatem Cocoa Horizons, który gwarantuje, że wszystkie 
składniki naszej czekolady pochodzą ze zrównoważonych źródeł. Nasze kakao pochodzi z Ghany, Wybrzeża Kości Słoniowej 
i Ekwadoru.

Pyszna, duża tabliczka o gramaturze 65 g w formacie klucza z breloczkiem to nie tylko ciekawy kształt, ale też podwójna 
personalizacja: na opakowaniu i samej czekoladzie!

Opakowanie personalizujemy za pomocą nadruku cyfrowego, który idealnie sprawdza się przy wydruku zdjęć, szczegółowych 
wzorów oraz skomplikowanych graficznie projektów, a na czekoladzie wytłoczymy Twoje logo lub dowolny znak. 

Uwaga! W naszej ofercie znajdziesz ponad trzydzieści gotowych kształtów, które możesz personalizować, dodając logo 
lub znak graficzny – bez ponoszenia kosztów indywidualnego kształtu tabliczki i opakowania!

nr kat.: 0314/KLUCZ

CZEKOLADOWY KSZTAŁT CHOCO4MAT KLUCZ
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Szukasz słodkiego upominku dla klienta przy sprzedaży nieruchomości lub klucza do sukcesu nowego projektu? 
Weź pod uwagę nasz najnowszy Choco4Mat Klucz!

Klucz wykonujemy z belgijskiej czekolady TOP GOURMET z certyfikatem Cocoa Horizons, który gwarantuje, że wszystkie 
składniki naszej czekolady pochodzą ze zrównoważonych źródeł. Nasze kakao pochodzi z Ghany, Wybrzeża Kości Słoniowej 
i Ekwadoru.

Pyszna, duża tabliczka o gramaturze 65 g w formacie klucza z breloczkiem to nie tylko ciekawy kształt, ale też podwójna 
personalizacja: na opakowaniu i samej czekoladzie!

Opakowanie personalizujemy za pomocą nadruku cyfrowego, który idealnie sprawdza się przy wydruku zdjęć, szczegółowych 
wzorów oraz skomplikowanych graficznie projektów, a na czekoladzie wytłoczymy Twoje logo lub dowolny znak. 

Uwaga! W naszej ofercie znajdziesz ponad trzydzieści gotowych kształtów, które możesz personalizować, dodając logo 
lub znak graficzny – bez ponoszenia kosztów indywidualnego kształtu tabliczki i opakowania!

nr kat.: 0314/KLUCZ

CZEKOLADOWY KSZTAŁT CHOCO4MAT KLUCZ
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Choco4Mat Klucz Nastawny doskonale sprawdzi się jako nieszablonowy nośnik reklamy, kiedy chcesz budować świadomość 
swojego produktu na przykład w branży sanitarnej!

Belgijska czekolada z certyfikatem Cocoa Horizons w kształcie klucza nastawnego z możliwością podwójnej personalizacji 
na opakowaniu oraz czekoladzie to doskonała opcja na wyróżnienie się w branży!

Jak wygląda personalizacja tego produktu?
- bezpośrednio w tabliczce czekolady – wytłoczenie logo lub dowolnego znaku;
- pełna personalizacja opakowania – bez żadnych ograniczeń dotyczących liczby kolorów czy przejść tonalnych.

Powierzchnia reklamowa tego produktu robi wrażenie: duży rozmiar opakowania 232 x 98 x 20 mm oraz 65 g tabliczka 
to gwarancja obszernego lokowania Twojej marki.

nr kat.: 0314/KLUCZ

CZEKOLADOWY KSZTAŁT CHOCO4MAT KLUCZ NASTAWNY

Zestaw 3 czekoladek w kształcie kluczy płaskich będzie świetnym, 
nieszablonowym nośnikiem Twojej reklamy, kiedy chcesz zabłysnąć 
m.in. w branży mechanicznej!

Wszystkie składniki naszych czekolad pochodzą ze zrównoważonych 
źródeł, co zatwierdza certyfikat Cocoa Horizons. Kakao wykorzystane 
do jej produkcji importowane jest z Ghany, Wybrzeża Kości Słoniowej 
i Ekwadoru. W przypadku tego produktu, możesz wybrać spośród 
aż 9 rodzajów czekolady! Przy gotowym kształcie kluczy, nie ponosisz 
także dodatkowych kosztów formy. Zyskujesz zarówno budżet, 
jak i efekt wow!

Klucze umieściliśmy w pudełku z papieru białego lub kraft 
z certyfikatem FSC i zaprojektowane zostało tak aby gwarantować 
możliwie największą powierzchnię zadruku. Możemy na nim nadruko-
wać dowolne zdjęcie lub grafikę z Twoim logo! Skuś się na ten zestaw 
i spraw, że Twoja marka zapadnie w pamięć każdemu odbiorcy.

Czy wiesz, że… jako producent jesteśmy w stanie przygotować 
zupełnie nowy kształt o dowolnym wymiarze i gramaturze, specjalnie 
dopasowywany do twoich potrzeb?

nr kat.: 0492

ZESTAW CZEKOLADEK KLUCZE PŁASKIE
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Stwórz swój własny

Choco4Mat to unikatowa propozycja na rynku słodyczy reklamowych.  
Specjalnie na Twoje zamówienie jesteśmy w stanie stworzyć dowolny 

kształt z belgijskiej czekolady top gourmet, a następnie wytłoczyć
lub wydrukować na nim Twoje logo. 

Chcesz zaskoczyć odbiorcę kreatywnością? To produkt dla Ciebie!

Wybierając gotowy 
wzór, nie ponosisz 

kosztu indywidualnej 
formy!

Oszczędzaj z nami!

Ponad 30 gotowych wzorów 
do wyboru, w tym:

Wybierz formę z naszej 
biblioteki lub powiedz 

o jakim kształcie 
czekolady marzysz. 

Wyślij tekst lub logo, 
jakie chcesz umieścić 

na tabliczce.

Akceptujesz projekt, 
a my ruszamy 

z produkcją Twoich 
tabliczek :)

CHOCO4MAT!

1 2 3
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KSZTAŁT

Stworzymy  słodycz w zupełnie innowacyjnym kształcie, dostosowanym do Twoich 

indywidualnych oczekiwań. Marzy Ci się czekoladowa filiżanka, wiertarka, 

a może klucz? Zaskocz nas swoimi kreatywnymi pomysłami!

 

Oferujemy również zestaw uniwersalnych kształtów, na bazie których chętnie 

przygotujemy Wasze personalizowane gadżety. Na który z nich skusisz się tym razem?

Skorzystaj 
z niestandardowych 

kształtów 
bez dodatkowych 

kosztów!

Słodka reklama uszyta na miarę Twojej marki!
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Poznaj nowy smak, idealny dla miłośników 

czekolady i karmelu. Już teraz w naszej ofercie 

pojawiły się tabliczki o intensywnym karmelowym 

smaku z nutami to�, masła, śmietanki i szczypty 

soli. Ta ostatnia, tak ekscytująca i idealnie 

podkreślająca wszystkie aromaty oraz głębię 

słodyczy, to dodatek, który zachwyci Twoich 

pracowników czy klientów. 

o złotym kolorze 
i smaku wartym miliony!

Czekolada 
karmelowa

Elegant Bar to tabliczka o futurystycznym tłoczeniu, dzięki czemu wyróżnia się na tle innych tabliczek czekolady. 
Podziękuj nią za udział w spotkaniu lub webinarze, a na pewno Twoja firma zapisze się uczestnikom w pamięci!

Czekolada TOP GOURMET w aż 9 rodzajach do wyboru, w tym:
Nowość! Czekolada karmelowa Gold o mistrzowskiej kompozycji doskonałych składników, takich jak karmelizowany 
cukier i karmelizowane mleko z ekscytującą szczyptą soli. W jej intensywnym, ale zrównoważonym smaku odnajdziesz 
bogate nuty to�, masła i śmietanki. Opakowanie wykonaliśmy z papieru z certyfikatem FSC. W połączeniu z folią 
kompostowalną, w którą zapakowana jest czekolada, tworzy ono opakowanie w pełni biodegradowalne!

Protip: zwiększaj świadomość ekologicznej marki poprzez umieszczenie na opakowaniu ikonek wskazujących 
na pochodzenie papieru czy folii!

nr kat.: 0094

ELEGANT BAR
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Kolekcja Wholefruit

82



Dzisiejsi konsumenci coraz częściej wyrażają potrzebę życia,
w którym smak i zdrowie idą w parze. To na nowo definiuje całe znaczenie 

sprawiania sobie przyjemności. Tak powstała czekolada Wholefruit: 
smaczna, dobra dla planety oraz jej mieszkańców.

Poznaj tę wyjątkowo czystą w formie i smaku ekspresję owocu kakaowca!

czyli 100% owocu kakaowca
Czekolada Wholefruit

SKŁAD

Wykonana w 100% 
z owocu kakaowca. 
Bez rafinowanego cukru, 
lecytyny czy wanilii.

SMAK

Jedyny w swoim rodzaju, 
wyjątkowy, naturalnie świeży 
- jak sam owoc kakaowca!

POCHODZENIE

Pozyskiwana w 100%
w sposób zrównoważony.

Czy wiesz, że...

dzisiaj marnuje się ok 70% owoców 
kakaowca, bo do produkcji czekolady 

używa się tylko ziaren?
Wholefruit przetwarza 25% więcej 

owoców kakaowca, ponieważ jego 
cukry pochodzą z nadmiaru miąższu, 

który zwykle jest odrzucany. 
Dzięki temu, rolnicy otrzymują 
dodatkowe źródło dochodów.
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Całkowita nowość, czyli czekolada Wholefruit wykonana w 100% z czystego owocu kakaowca to nie tylko wyjątkowa
i nietuzinkowa słodkość, ale i zdrowy sposób na celebrację sukcesów w Twojej firmie! 

Poznaj czekoladę z certyfikatem Cocoa Horizons w formie 4 medalików z wytłoczonym wzorem kakaowca. Jej wyjątkowy, 
kwaskowy smak idealnie łączy się z kremowością oraz… ekologicznymi przekazami Twojej marki!

Opakowanie wykonujemy z białego lub kraftowego papieru z certyfikatem FSC i w pełni personalizujemy nadrukiem cyfrowym. 
Czekoladę zaś zabezpieczamy wypraską z R-PET, która w 100% nadaje się do ponownego recyclingu.

Cały proces produkcyjny odbywa się u nas, pod jednym dachem, dlatego mamy nad nim pełną kontrolę oraz przebiega 
on szybko i bezpiecznie, co gwarantuje certyfikat IFS.

Protip: umieść na opakowaniu ikonki wskazujące na pochodzenie papieru czy kompostowalność użytej folii, aby podkreślić 
dbałość o środowisko!

nr kat.: 0497

ZESTAW CZEKOLADEK PURE LINE MINI MEDALE

84

https://sweet-seller.com/?pid=45673&cid=3593&lang=pl


Nowość na rynku słodyczy reklamowych, czyli czekolada Wholefruit wykonana 
WYŁĄCZNIE z owoców kakaowca! Tego produktu nie spotkasz nigdzie indziej! 
Umieszczona w stojącej torebce, stanowi oryginalny prezent idealny dla firmy 
zaangażowanej w działania CSR. 

Czekolada Wholefruit stworzona została w 100% z czystego owocu kakaowca 
i zapewnia rewolucyjne pikantno-owocowe doznania smakowe. Jej intensywny, 
cytrusowy smak jest uzupełniony przez tropikalną świeżość mango, cytryny, manda-
rynki, marakui i miąższu kakaowca pochodzącego z Dominikany oraz Ekwadoru.

Czekoladki w formie mini owoców kakaowca pakujemy do torebki wykonanej 
z papieru białego lub kraft z certyfikatem FSC. Personalizujemy ją cyfrowo, dzięki 
czemu możliwy jest zadruk dowolną grafiką, bez żadnych ograniczeń dotyczących 
ilości kolorów czy przejść tonalnych, sprawdza się idealnie przy wydruku zdjęć, 
szczegółowych wzorów oraz skomplikowanych graficznie projektów.

Czekoladę dodatkowo zabezpieczamy folią kompostowalną, która w połączeniu 
z papierem tworzy opakowanie w pełni biodegradowalne. 

Protip: zachęcamy do umieszczania na opakowaniu ikonek wskazujących 
na pochodzenie papieru czy kompostowalność użytej folii, aby podkreślić dbałość 
Twojej marki o środowisko i podpowiedzieć osobie obdarowanej sposób ich recyklingu.

nr kat.: 0498

ZESTAW CZEKOLADEK W TOREBCE
PURE LINE MINI ZIARNA KAKAOWCA

Duża, 40-gramowa czekolada Wholefruit to doskonały smak
i ekologiczny sposób na słodycze reklamowe. Świetnie sprawdzi 
się jako podziękowanie za długofalową współpracę!

Czekolada Wholefruit wykonana została z wykorzystaniem całego 
owocu kakaowca, dzięki czemu zawdzięcza swój wyjątkowy smak 
z intensywnymi, cytrusowymi nutami mango, cytryny czy marakui. 
Po raz pierwszy na rynku słodyczy reklamowych! Bez dodatku rafinowa-
nego cukru, lecytyny i wanilii oraz pozyskiwana w sposób zrównoważony.

Forma czekoladowego medalu z wytłoczoną grafiką owocu kakaowca 
w opakowaniu z papieru certyfikowanego FSC, białym lub kraft, 
to pomysł na słodkość w duchu sustainability. Nadruk cyfrowy, 
który zapewnia doskonałą jakość personalizacji opakowania, pozwala 
na zadruk dowolną grafiką, bez żadnych ograniczeń dotyczących ilości 
kolorów czy przejść tonalnych.

Cały proces produkcyjny, od projektu formy, poprzez lanie czekolady, 
nadruk opakowania oraz jego konfekcję odbywa się u nas, pod jednym 
dachem, dlatego mamy nad nim pełną kontrolę oraz przebiega 
on szybko i bezpiecznie, co gwarantuje certyfikat IFS.

Czy wiesz, że… dostarczamy najświeższy produkt? 
Czekoladę wylewamy specjalnie na Twoje zamówienie!

nr kat.: 0499

CZEKOLADOWY MEDAL PURE LINE 40 G
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NXT GENERATION

Zupełnie innowacyjna, o mlecznym 
smaku bez nawet śladowych ilości 
nabiału i alergenów. Poznaj czekoladę 
NXT Generation, czyli całkowicie 
roślinną przyszłość słodyczy o idealnej, 
kremowej teksturze.

Nowa generacja czekolady.

W tej czekoladzie zastąpiliśmy 
mleko 100% roślinną 

alternatywą: chufą, czyli 
orzechem tygrysim!

NIE ZAWIERA 
ŚLADOWYCH ILOŚCI

• NABIAŁU • SOI
• ORZECHÓW • GLUTENU

Czy wiesz, że czekolada NXT Generation 
posiada certyfikat fundacji Cocoa Horizons, 

co oznacza, że do jej produkcji wykorzystywane 
są jedynie składniki pochodzących ze zrównoważo-

nych upraw kakaowców, a proces produkcji prze-
biega wedle najważniejszych etycznych praktyk? 

Brak składników pochodzenia 
zwierzęcego oznacza mniejszą emisję CO2, 
mniejsze zużycie wody i energii, mniejsze 

zużycie powierzchni naszej planety!
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Nieregularny tafelek wegańskiej czekolady ze zdrowymi 
dodatkami to świetny pomysł na słodycz reklamową 
do umieszczenia w biurze. Bo wszyscy kochamy słodkie 
niespodzianki, zwłaszcza pozbawione wyrzutów sumienia!

100% plant-based, gwarancja kremowego smaku i przyjem-
ności klasycznej mlecznej czekolady i innowacyjny składnik 
w postaci chufy – to doskonały sposób na przełamanie 
schematów i zaskoczenie Twoich odbiorców. Produkowana 
w najwyższym standardzie czekolada NXT Generation 
posmakuje nie tylko weganinowi!

Pakujemy ją w folię kompostowalną w dwóch kolorach 
do wyboru: białym i transparentnym oraz personalizujemy 
ją w pełni za pomocą nadruku fleksograficznego. 
Folie nadrukowane tą metodą wyróżniają się wysoką 
jakością druku i doskonałą czytelnością tekstów. 
Nadruk wykonujemy zarówno w palecie CMYK, jak i Pantone.

nr kat.: 0173 NXT

SINGLE CHOCOLATE BITE NXT GENERATION

Zdrowy i słodki poczęstunek na farmaceutyczne targi branżowe? 
Czekoladki nowej generacji, w 100% pozbawione alergenów 
i całkowicie plant-based! Spróbuj tych pysznych, rozpływają-
cych się w ustach słodkości. Najlepiej wyglądają w spersonali-
zowanym opakowaniu!

Smak i kremowość mlecznej czekolady… bez mleka? Już teraz, 
z czekoladą NXT Generation, jest to możliwe! Swoją aksamitność 
zawdzięcza chufie, czyli orzechowi tygrysiemu, który zastąpił 
mleko w składzie i nadał wyjątkowego posmaku. Całkowicie 
czysta etykieta to innowacja na europejskim rynku słodyczy 
reklamowych!

Mini czekoladka Vista została podzielona na małe kosteczki 
i zapakowana w folię kompostowalną, którą w pełni personalizu-
jemy za pomocą nadruku fleksograficznego wyróżniającego 
się wysoką jakością druku i doskonałą czytelnością tekstów.

Psst! Dostarczamy najświeższy możliwy produkt, bo czekoladę 
wylewamy specjalnie na Twoje zamówienie.

nr kat.: 0179 NXT

MINI CZEKOLADKA VISTA 10 G NXT GENERATION
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Czekoladowa Karta NXT Generation z wegańskiej czekolady 
belgijskiej to świetny produkt, aby słodko i zdrowo budować 
tożsamość Twojej marki w świadomości konsumentów!

Kartę wykonaliśmy z innowacyjnej czekolady NXT Genera-
tion, stworzonej wyłącznie z roślin, bez choćby śladowych 
ilości nabiału, glutenu czy jakichkolwiek alergenów. 
Możesz zamówić ją w standardowej formie mini tabliczki 
podzielonej na małe czekoladowe kosteczki lub w wersji 
w pełni personalizowanej, z logo wytłoczonym bezpośrednio 
na tabliczce!

Dodatkowo masz też możliwość dodania 1 z 3 posypek 
na czekoladzie: orzechy pistacjowe, liofilizowana truskawka, 
crocant migdałowy. 

Czekolada zapakowana w folię kompostowalną i kartonik 
z papieru z certyfikatem FSC. Opakowanie personalizujemy 
nadrukiem cyfrowym!

nr kat.: 0171 NXT

MINI CZEKOLADKA CZEKOLADOWA 
KARTA 20G NXT GENERATION

W 100% wegańska czekolada nowej generacji bez choćby 
śladowych ilości nabiału, glutenu czy jakichkolwiek alergenów. 
Powstała w Belgii dla nowego pokolenia wielbicieli czekolady, 
którzy chcą czynić dobro i… jeść dobrze. Jesteś jednym z nich? 
Pokaż ekologiczną świadomość swojej marki z Mini Modern Bar!

Poznaj czekoladę NXT Generation o aksamitnym smaku 
i całkowicie roślinnym, czystym składzie. Mini Modern Bar, 
czyli niewielka tabliczka, pozwoli w pełni nacieszyć się jej smakiem. 
Opcjonalnie możesz dodać 1 z 3 posypek na czekoladzie: orzechy 
pistacjowe, liofilizowana truskawka lub crocant migdałowy.

W pełni spersonalizuj swoje opakowanie dowolnym zdjęciem
lub grafiką z logo! Papier certyfikowany FSC w połączeniu z folią 
kompostowalną, zabezpieczającą czekoladę, daje całkowicie 
biodegradowalne opakowanie!

Czy wiesz, że… brak składników pochodzenia zwierzęcego ozna-
cza mniejszą emisję CO2 oraz mniejsze zużycie wody 
i energii?

nr kat.: 0086 NXT

TABLICZKA CZEKOLADY MINI MODERN BAR 
NXT GENERATION

crocant 
migdałowy 

truskawka orzechy
pistacjowe 

crocant 
migdałowy 

truskawka orzechy
pistacjowe 
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Kusząca tabliczka czekolady w kopercie to nie tylko 
doskonały smak w 100% pochodzący z roślin, ale też duża 
powierzchnia reklamowa! Pomoże Ci ona skutecznie 
wypozycjonować Twoją markę.

Czekolada NXT Generation w wersji bez dodatków lub z 1 z 3 
posypek do wyboru (orzechy pistacjowe, truskawka, crocant 
migdałowy) to pyszna propozycja nie tylko dla wegan.
Zapakowaliśmy ją w folię kompostowalną oraz kartonik 
z papieru certyfikowanego FSC, który zaprojektowaliśmy tak, 
aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię reklamową 
nadruku. Dzięki użyciu nadruku cyfrowego możliwe jest 
nadrukowanie właściwie dowolnej grafiki lub zdjęcia!

nr kat.: 0382 NXT 

TABLICZKA CZEKOLADY 
W KOPERCIE 70 G NXT GENERATION

Chocolate Bites Box to zestaw pysznych, chrupiących tafelków z wegańskiej czekolady ze zdrowymi dodatkami. Doskonale 
sprawdzi się jako reklamowy nośnik misji Twojej firmy lub gadżet dla marki w branży fitness!

Czekolada nowej generacji, w 100% plant-based, ze zdrowymi, specjalnie wyselekcjonowanymi dodatkami: pestkami dyni, 
słonecznika, płatkami migdałowymi, jagodami goji, płatkami kokosowymi, quinoą oraz gryką i solą himalajską. To wszystko 
w formie pojedynczo pakowanych tafelków, które pozwolą cieszyć się ich chrupkością na dłużej!

Pakujemy ją w folię kompostowalną oraz kartonik wykonany z papieru certyfikowanego FSC, który w pełni personalizujemy. 
Dzięki temu otrzymujesz produkt w 100% dostosowany do Twoich oczekiwań oraz brandbooka.

Protip: zwiększaj świadomość ekologiczną swojej marki poprzez produkty, których używasz. Wegański produkt w pełni 
biodegradowalnym opakowaniu doskonale się do tego sprawdzi!

nr kat.: 0152 NXT

ZESTAW CZEKOLADEK CHOCOLATE BITES BOX 
NXT GENERATION

crocant 
migdałowy 

truskawka orzechy
pistacjowe 
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Kolekcja Pralinowa
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Czekoladowa pralinka w formie uroczego serduszka z intensywnym nadzieniem wiśniowym to świetny plan na nietuzinkowy 
poczęstunek na następnej konferencji.

Pralinki Velvet Heart to nasza autorska receptura – wykonujemy je z czekolady mlecznej z nadzieniem na bazie czekolady 
z dodatkiem wiśni. Zadbaliśmy nie tylko o jej smak i wygląd, ale również o czystą etykietę – bez oleju palmowego, 
sztucznych barwników i aromatów.

Każdą pralinkę pakujemy w folię kompostowalną oraz niewielkie pudełeczko z certyfikatem FSC, co daje nie tylko 
opakowanie w pełni biodegradowalne, ale zapewnia też maksymalne wykorzystanie oferowanej powierzchni zadruku. 
Co jest najlepsze? Nie ma żadnych ograniczeń względem liczby kolorów czy skomplikowania projektu graficznego!

nr kat.: 0409

PRALINKA VELVET HEART 
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Kwartet pralin w kształcie serduszka z nadzieniem wiśniowym świetnie sprawdzi się jako słodkie podziękowanie 
za każdą udaną transakcję w wersji premium.

Mini forma bombonierki pozwala na promocję premium przy ograniczonym budżecie lub w szeroko zakrojonej akcji. 
Każdą pralinkę umieszczamy w papierowej papilotce, a wszystkie 4 w biodegradowalnym opakowaniu, 
w całości wykonanym z papieru certyfikowanego FSC.

Opakowanie w pełni personalizujemy. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących liczby kolorów czy przejść tonalnych!

Czy wiesz, że… dostarczamy najświeższy produkt, bo czekoladę wylewamy specjalnie na Twoje zamówienie?

nr kat.: 0249

PRALINY VELVET HEARTS QUARTET
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Welcome Card to czekoladowa pralinka w formie batonika w papierowym karnecie, która świetnie sprawdzi się jako firmowa 
wizytówka w wersji premium. Skusisz się? 

Praliny wykonujemy z czekolady mlecznej z nadzieniem z dodatkiem alkoholi od J.A. Baczewski – wiśniówki, morelówki, piołunówki 
i whisky. Pakujemy je w złotą lub srebrną folię do wyboru oraz brandujemy marką J.A. Baczewski i smakiem nadzienia.

Pralinki w mixie smaków włożone są w karnet brandowany Twoim projektem graficznym. Możesz wybrać papier biały lub kraft 
oraz zadrukować go dwustronnie dowolną grafiką lub zdjęciem, co daje Ci jeszcze większą powierzchnię reklamową. 

Wybierz świeżość! Czekoladę wylewamy specjalnie na Twoje zamówienie!

nr kat.: 0297

PRALINKA WELCOME CARD

Czy wiesz, że... produkty z dodatkiem alkoholi 
od J.A. Baczewski doskonale sprawdzą się jakoprezent 
dla koneserów trunków wysokiej jakości, miłośników kultury 
i sztuki dwudziestolecia międzywojennego, a także jako 
upominek powitalny dla nowego pracownika?

93

https://sweet-seller.com/?pid=45693&cid=3593&lang=pl


Jeśli zależy Ci na zaakcentowaniu pozycjonowania Twojej marki jako premium, to koniecznie weź pod uwagę zestaw 
pralin Velvet Hearts w eleganckiej puszce!

Czekoladowe pralinki w formie serduszka, z pysznym nadzieniem wiśniowym i udekorowane jadalnym brokatem to nasza 
autorska receptura. Najwyższa jakość składników, piękny wygląd i oczywiście uzależniający smak to to, co je wyróżnia!
Pakujemy je w elegancką puszkę w formie serca do ponownego wykorzystania zgodnie z filozofią zero waste. 

Oferujemy 2 sposoby personalizacji produktu:
- nadruk cyfrowy na etykiecie samoprzylepnej, który pozwala na zadruk etykiety dowolną grafiką, bez żadnego 
ograniczenia dotyczącego liczby kolorów czy przejść tonalnych pomiędzy kolorami;
- nadruk cyfrowy UV bezpośrednio na puszce, pozwalający precyzyjnie odwzorować kształty oraz kolory 
z fotograficzną dokładnością, o doskonałej odporności na zmienne warunki atmosferyczne, niskie i wysokie 
temperatury oraz promieniowanie słoneczne! 

nr kat.: 0404

PRALINY VELVET HEARTS TIN

94

https://sweet-seller.com/?pid=45705&cid=3593&lang=pl


Chcesz podkreślić prestiż swojej marki i firmy wśród swoich partnerów biznesowych? Sprawdź asortyment degustacyjny 
pralin premium!

Znajdziesz w niej aż 230 g słodkości:
- praliny według naszej autorskiej receptury, wykonane z czekolady mlecznej 34% kakao z nadzieniem na bazie białej 
czekolady z dodatkiem alkoholi od J.A. Baczewski – wiśniówki, morelówki, piołunówki i whisky;
- pralinki Gold Cups z dodatkiem wiśni i miodu (miks smaków);
- praliny Sweet Moments: pistacja w deserowej czekoladzie i orzech laskowy w czekoladzie mlecznej.

Wszystkie praliny – zarówno czekoladę, jak i ich nadzienia – wyprodukowaliśmy na bazie autorskich receptur 
bez sztucznych barwników i aromatów.

Praliny wkładamy do eleganckiej, brandowanej puszki idealnej do ponownego wykorzystania, zgodnie z filozofią zero 
waste. Dużą powierzchnię reklamową można spersonalizować na 2 sposoby: za pomocą nadruku cyfrowego na etykiecie 
samoprzylepnej lub nadruku cyfrowego UV bezpośrednio na puszce. Zapytaj nasz zespół, która opcja lepiej sprawdzi 
się dla Twojej marki!

nr kat.: 0501

PRALINY W PUSZCE PREMIUM

Czy wiesz,
że papierowa 

wkładka wewnątrz
puszki jest do Twojej
dyspozycji i możemy

jej projekt dostosować 
do banderoli czy

nadruku na wieczku,
aby całość była

spójna i utrwalała
Twój komunikat?
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International Featured Standard (IFS Food) jest gwarancją najwyższego poziomu, 
bezpieczeństwa żywności, zgodności z prawem i powtarzalnej jakości oferowanych produktów. 
Jest on również zapewnieniem, że nasze słodycze są w pełni bezpieczne.

Do produkcji naszych opakowań stosujemy papier z certyfikatem FSC co oznacza, 
że pochodzi on z kontrolowanych wycinek drewna lub recyklingu i jest pozyskiwany w sposób 
chroniący ekosystemy leśne. 

Cocoa Horizons to program, którego celem jest poprawa warunków życia rolników uprawiających 
kakao i ich społeczności poprzez promowanie zrównoważonego, przedsiębiorczego rolnictwa, 
poprawę wydajności i rozwój społeczności, które chronią przyrodę i dzieci.

Opakowanie wykonane z folii kompostowalnej.

Opakowanie wykonane w całości z materiałów biodegradowalnych.

Opakowanie wykonane ze stali, które podlega w 100% recyklingowi.

Produkt pakowany w papier z domieszką folii – zawartość tworzyw sztucznych 
zredukowano o 65%.

Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego lub odzwierzęcego. 

Produkt odpowiedni dla wegetarian.

Produkt nie zawierający mleka i produktów mlecznych. Idealny dla osób, które nie mogą
jeść nabiału.

Produkt bezglutenowy.  

Produkt nie zawiera składników modyfikowanych genetycznie.

Produkt nie zawiera konserwantów.   

Produkt bez dodatku cukru.

CERTYFIKATY
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