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Kolekcja Miodowa

3 - Tabliczka Czekolady
Honeybee

5 - Lizak reklamowy 
Logo Pop Honeybee

2 - Praliny Honeybee 4 szt.

1 - Praliny Honeybee 8 szt.

4 - Zestaw cukierków 
reklamowych Honeybee

Daj się uwieść ich doskonałym smakom 
prosto z natury oraz pięknej oprawie 
wizualnej. LINIA MIODOWA to nasza nowość 
2022, 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?

nr kat.: 0311

nr kat.: 0312

nr kat.: 0309

nr kat.: 0313

nr kat.: 0310
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1 - Praliny Welcome Box 
J.A. Baczewski

5 - Praliny Rozmaitości J.A. 
Baczewski 15 szt.

2 - Tabliczka Czekolady 
Modulo Bar

3 - Praliny Big Welcome Box 
J.A. Baczewski

4 - Nadziewana Tabliczka 
Czekolady J.A. Baczewski

6 - Praliny Rozmaitości 6 szt. 
J.A. Baczewski

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 J.A. Baczewski, w której przyciągają-
ce wzrok opakowania, nawiązujące do stylistyki 
dwudziestolecia 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 J.A. Baczewski 
doskonale sprawdzą się jako prezent dla 
koneserów trunków wysokiej jakości, miłośników 
kultury i sztuki dwudziestolecia międzywojennego, 
ale także jako upominek powitalny dla nowego 
pracownika.

nr kat.: 0285

nr kat.: 0290B

nr kat.: 0286

nr kat.: 0298

nr kat.: 0186

nr kat.: 0287
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Kolekcja z dodatkiem 
kawy Pluton 

4

5

76

z kawą Pluton

1 - Zestaw słodyczy reklamowych 
Kamieniczka Kawowa

3 - 

6 - Kawowa Rozkosz

5 - 

7 - Tabliczka Czekolady 
Modulo Bar

Pluton to najstarsza polska marka kawy, 
produkowana 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 linii z dodatkiem kawy Pluton 
doskonale sprawdzą się dla miłośników kawy.

nr kat.: 0277

nr kat.: 0212P

nr kat.: 0251

nr kat.: 0138P

nr kat.: 0137P

nr kat.: 0084

nr kat.: 0290P
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nr kat.: 0272
Chcesz podarować klientom prezent, który wyróżni się spośród innych? 
Tym, co od razu możemy Ci polecić, jest Słodkie Trio!

Elegancka, kraftowa tuba, a w niej aż trzy rodzaje bakalii:
– migdały w mlecznej czekoladzie z cynamonem,
– suszona żurawina w czekoladzie deserowej,
– rodzynki rumowe w białej czekoladzie.

Rodzynki i migdały mogą się pochwalić certyfikatem UTZ – dzięki temu nie musisz martwić 
się o ich jakość i etyczne pochodzenie. Nadruki na opakowaniu wykonujemy metodą druku 
cyfrowego, która zapewnia im trwałość i dbałość o najdrobniejszy detal.

migdały w mlecznej 
czekoladzie z cynamonem

żurawina 
w czekoladzie deserowej

rodzynki rumowe
w białej czekoladzie

BAKALIE SŁODKIE TRIO
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rodzynki rumowe
w białej 

czekoladzie

migdały w mlecznej 
czekoladzie 

z cynamonem

żurawina 
w czekoladzie 

deserowej

korzenne ciasteczka 
w 3 rodzajach 

czekolady

nr kat.: 0229
Nut Collection zachwyca bogactwem kolorów i tekstur czekolady 
oraz różnorodnością bakaliowych smaków.

Urzeka też świetnie dobraną kompozycją, na którą składają się:
– certyfikowane migdały w mlecznej czekoladzie z cynamonem, 
– rumowe rodzynki w białej czekoladzie z certyfikatem UTZ,
– żurawina w czekoladzie deserowej i...
... mały bonus, czyli karmelizowane ciasteczka korzenne w trzech 
rodzajach czekolady: mlecznej, białej i deserowej.

Co w tym produkcie jest najistotniejsze? Dzięki możliwości wykonania druku 
dwustronnego na opakowaniu, polegającego na zadrukowaniu również wnętrza 
pudełka, do dyspozycji otrzymujesz jeszcze większą powierzchnię reklamową.

BAKALIE NUT COLLECTION
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nr kat.: 0215
Naręcze pudeł i pudełeczek? Z tym produktem unikniesz świątecznego chaosu! 
Praktyczne i wygodne pudełeczko, które pięknie prezentuje swoją przepyszną 
zawartość, czyli: ciasteczka korzenne w czekoladzie białej, mlecznej i deserowej 
oraz orzechy ziemne w karmelu z cynamonem (łącznie 145 g).

Dzięki Chrupiącemu Duetowi, Twoja marka niewątpliwie zapadnie w pamięć klientom! 
 

ZESTAW SŁODYCZY REKLAMOWYCH CHRUPIĄCY DUET
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SŁODYCZE REKLAMOWE
TUBA KRAFT M
nr kat.: 0207

SŁODYCZE REKLAMOWE 
TUBA KRAFT SLIM

nr kat.: 0201
Chcesz zaskoczyć swoich klientów, 
a już na pewno wyróżnić swój podarunek 
spośród wszystkich świątecznych prezentów? 
Doskonale się składa, bo mamy tu coś 
dla Ciebie!

Nasze unikalne opakowanie – świetnie wyko-
nana, wysoka i smukła tuba kraft z okienkiem 
uchylającym rąbka słodkiej tajemnicy... oraz 
bakaliowe szaleństwo do wyboru, czyli  
porzeczka w białej czekoladzie lub migdały 
w mlecznej czekoladzie z cynamonem. 
Dzięki takiej mieszance Twoja firma z pewno-
ścią pozostanie w pamięci obdarowanych.

Efektowna tuba, a w niej aż trzy zaskakujące 
warianty słodkości do wyboru. 
Taka decyzja to twardy orzech do zgryzienia...

Rumowe rodzynki w białej czekoladzie, orzechy 
ziemne w karmelu z cynamonem, mix bakalii 
w czekoladzie, a może fudge rumowy z niespo-
dzianką w środku – pysznymi rodzynkami?
Takim smakom mówimy stanowcze: tak!
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BAKALIE LILLE
nr kat.: 0487

BAKALIE SŁODKIE DUO

nr kat.: 0222
Personalizowane opakowanie, a w nim aż dwie 
niespodzianki: orzechy ziemne w karmelu 
z cynamonem oraz agrest w deserowej 
czekoladzie.

Ciekawa forma opakowania z dużą przestrzenią 
do ekspozycji Twojego komunikatu marketingo-
wego oraz informacji o tym, że... dbasz 
o planetę. Papier, z którego zrobione jest
pudełeczko, posiada certyfikat FSC – pochodzi 
z recyklingu lub kontrolowanych ścinek; z kolei 
folia, która zabezpiecza bakalie, jest w pełni 
kompostowalna.

Bakalie zawierają błonnik, magnez, potas, 
witaminę E i kwas foliowy – są więc zdrową, 
ciekawą alternatywą dla tradycyjnych słodyczy.

Bakalie to świąteczna klasyka: ich zapach i smak 
nieodłącznie kojarzy się z Bożym Narodzeniem. 
Połączenie ich chrupkiej tekstury z kremowością 
czekolady jest rozwiązaniem wprost idealnym.

To właśnie zestawienie oryginalnej mieszanki bakalii 
i certyfikowanej, delikatnej czekolady sprawia, 
że Lille to produkt tak smaczny i wyjątkowy.

W ekologicznym opakowaniu, na które składa się folia 
biodegradowalna oraz papier FSC, znajdziesz kilka 
różnych smaków do wyboru:
– porzeczka w białej czekoladzie,
– skórka pomarańczy w czekoladzie deserowej, 
– migdały w mlecznej czekoladzie z cynamonem.

agrest 
w deserowej 
czekoladzie

orzechy ziemne 
w karmelu 

z cynamonem
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nr kat.: 0315
Mamy tu PREZENT DOSKONAŁY! Pudełeczko z niespodzianką, czyli dwustronnym 
nadrukiem, dzięki któremu zyskasz jeszcze większą powierzchnię reklamową.

W środku mieści się 50 g wysokiej jakości herbaty, która oczaruje swoim 
aromatem za każdym razem, gdy tylko uchylisz wieczko... Pakujemy ją w folię 
kompostowalną i dołączymy drewnianą łyżeczkę, pełniącą jednocześnie 
funkcję klipsa umożliwiającego ponowne zamknięcie torebki.

Rozgrzewające herbaty premium dostępne w tej ofercie to: Świąteczny Nastrój 
(czarna herbata z dziką różą, pomarańczą i goździkami) i Zimowa Opowieść 
(czarna herbata z jabłkiem, kardamonem i czerwonym pieprzem).

HERBATA AROMATYCZNY PREZENT 50 G



nr kat.: 0271
Zima kojarzy się z zapachem pierników, cynamonu, 
goździków... i świeżo zaparzonej, gorącej herbaty. 
Właśnie dlatego doskonałym prezentem, który 
wypełni aromatem Świąt każdą bożonarodzeniową 
przesyłkę, będzie zestaw rozgrzewających herbat 
liściastych.

Tym razem to właśnie dwie puszki zamknięte 
w papierowym opakowaniu tworzą naszą kultową 
Kamieniczkę Herbacianą.

Znajdziesz w nich wysokiej jakości mieszanki: 
Świąteczny Nastrój, czyli czarną herbatę z dziką 
różą, pomarańczą i goździkami lub Zimową 
Opowieść – czarną herbatę z jabłkiem, 
kardamonem i czerwonym pieprzem. 

Puszki dobraliśmy w duchu zero waste, dzięki czemu 
możesz je dowolnie spersonalizować i ponownie 
wykorzystać.

15

HERBATA W PUSZCE 50 G
nr kat.: 0605/Xmas

ZESTAW HERBAT 
KAMIENICZKA HERBACIANA

Klasyczna puszka herbaciana, a w niej 50 g 
czarnej herbaty liściastej premium – redukującej 
zmęczenie, poprawiającej nastrój i działającej 
antyoksydacyjnie!

Nasze wysokiej jakości mieszanki do wyboru to: 
Świąteczny Nastrój, czyli czarna herbata z dziką 
różą, pomarańczą i goździkami lub Zimowa 
Opowieść, czyli czarna herbata z jabłkiem, 
kardamonem i czerwonym pieprzem. 

Chcąc zachować intensywny aromat herbaty, 
zabezpieczyliśmy ją biodegradowalną folią 
i zamknęliśmy w stalowej puszce. 
Możesz ją spersonalizować, a później również 
ponownie wykorzystać.

Zimowa
Opowieść

Świąteczny
Nastrój
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ZESTAW HERBAT 
W KOPERCIE 2 SZT.

nr kat.: 0316

HERBATA 
W PUDEŁKU 6 SZT.
nr kat.: 0122
Sześć saszetek rozgrzewającej czarnej herbaty 
w dwóch zimowych wariantach smakowych: 
z maliną i skórką cytryny oraz z imbirem,
kardamonem i skórką pomarańczy, zapakowa-
nych w minimalistyczne pudełeczko, które 
idealnie wyeksponuje Twoje logo. Taki prezent 
z pewnością wywoła świąteczne skojarzenia 
nawet u najbardziej wymagającego 
kontrahenta!

Uwaga: przy zamówieniu powyżej 350 sztuk 
przygotowujemy także indywidualny projekt 
saszetek!

Chcesz wysłać przedświąteczną wiadomość 
z podziękowaniem do swoich klientów? 
Dodaj do niej rozgrzewającą zawartość – 
dwie saszetki aromatycznej czarnej herbaty.

Smakami, które oferujemy, są: zimowy klasyk, 
czyli malina i skórka cytryny oraz rozgrzewający mix, 
a w nim imbir, kardamon i skórka pomarańczy.

Dzięki dwustronnemu nadrukowi koperty zyskujesz 
jeszcze więcej miejsca na swój projekt i kreatywną 
reklamę.
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ZESTAW CZEKOLADEK
CHOCO TEXT 2 LINIE

nr kat.: 0602/0602S

ZESTAW CZEKOLADEK 
CHOCO TEXT 1 LINIA

nr kat.: 0601/0601S
Nie ma to, jak czekolada! Zwłaszcza jako 
podziękowanie dla klientów i współpracowników 
na zakończenie projektu, na dzień dobry, 
na Święta czy po prostu za to, że są z nami.

Nasz Choco Text to cała tabliczka certyfikowanej 
mlecznej, deserowej, rubinowej lub białej 
czekolady od Barry Callebaut® lub osiem 
pojedynczych kosteczek z dowolnym, wybranym 
przez Ciebie napisem.

Na opakowanie składa się papier certyfikowany 
FSC i monofolia z recyklingu. Możliwość podwój-
nej personalizacji koperty – dzięki nadrukowi 
dwustronnemu – to gwarancja jeszcze większej 
przestrzeni na Twoją reklamę.

Tabliczka czekolady czy 16 małych czekoladek? 
Czekolada mleczna, deserowa, rubinowa, 
a może biała? Wybór należy do Ciebie!

Niezależnie od tego, którą wybierzesz, zamieścimy 
na niej Twoją wiadomość dla pracownika 
lub partnera biznesowego.

Czekolada produkowana w naszej Czekoladowni 
posiada certyfikat Cocoa Horizons. Koperty 
produkujemy z papieru FSC i monofolii z recyklin-
gu. Opcja ich podwójnej personalizacji – dzięki 
nadrukowi dwustronnemu –  to jeszcze więcej 
miejsca na Twoją reklamę.
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ZESTAW CZEKOLADEK 
CHOCO TEXT 4 LINIE PRINT

nr kat.: 0594P

ZESTAW CZEKOLADEK 
CHOCO TEXT 3 LINIE_XMAS

nr kat.: 0593S_XMAS
Szukasz wyjątkowego prezentu, który w pełni 
odzwierciedli Twoje życzenia lub przekaz? 
Zdecydowanie powinieneś zainteresować 
się naszą kopertą – dzięki niej przekażesz 
dowolną wiadomość w słodkiej, oryginalnej 
formie!

Opakowanie zawiera aż 24 czekoladki 
z własnym tekstem lub indywidualnymi, 
kolorowymi zdobieniami. Jego format zapew-
nia Ci jeszcze większą powierzchnię reklamową 
– masz bowiem możliwość zamieszczenia 
dwustronnego nadruku na kopercie.

Nasze wszystkie czekoladki posiadają 
certyfikat Cocoa Horizons.  

Chocotext Print to produkt dla maksymalistów 
nieznających ograniczeń!

Na rozpływających się w ustach 32 czekoladkach 
(białych lub biało-mlecznych) drukujemy wybraną 
przez Ciebie grafikę lub zdjęcie. Wszystkie zamy-
kamy w kopercie, którą z obu stron możesz ozna-
czyć i dowolnie zmodyfikować, zyskując jeszcze 
więcej miejsca swoją na reklamę.

Nasze wszystkie produkty czekoladowe posiadają 
certyfikat Cocoa Horizons.
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CZEKOLADOWY 
KSZTAŁT CHOCO4MAT 
RĘKAWICZKA

nr kat.: 0314/RĘKAWICZKA
Czekoladowa rękawiczka z misternie 
wyrzeźbionym ściegiem to produkt wykonany 
z sercem i najwyższą starannością o detal.

Zarówno ściągacz czekoladowej rękawiczki, 
jak i pudełeczko możemy spersonalizować, 
zamieszczając na nich logo Twojej firmy. 
Do produkcji opakowań wykorzystujemy 
certyfikowany papier FSC oraz monofolię 
z recyklingu.

CZEKOLADOWY 
KSZTAŁT CHOCO4MAT 
RĘKAWICZKA PRINT

nr kat.: 0314P/RĘKAWICZKA
Ta czekoladowa rękawiczka w wersji 
Choco4mat Print zdecydowanie poleca się 
fanom logotypu na każdym detalu 
firmowej komunikacji.

Do wyboru masz dwa rodzaje naszej belgijskiej 
czekolady premium od Callebaut®: białą oraz 
mleczno-białą, z perfekcyjnym dowolnie zapro-
jektowanym zdobieniem. Każda z nich legitymu-
je się certyfikatem Cocoa Horizons. Do produkcji 
opakowania wykorzystujemy certyfikowany 
papier FSC oraz monofolię z recyklingu.
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CZEKOLADOWY 
KSZTAŁT CHOCO4MAT 
CZAPKA

nr kat.: 0314/CZAPKA
Czekoladowa czapka? Kto to słyszał! Jeśli 
jednak właśnie ona jest tym, czego szukasz 
jako dodatek do prezentu dla swoich pracow-
ników, to informujemy – mamy ją! I to w wersji, 
którą możesz spersonalizować, zamieszczając 
Twoje logo i życzenia na czekoladzie 
i opakowaniu.

Do produkcji opakowań wykorzystujemy 
certyfikowany papier FSC oraz monofolię 
z recyklingu – warto o tym wspomnieć 
na projekcie, aby pokazać dbałość o każdy 
detal prezentu. 

CZEKOLADOWY 
KSZTAŁT CHOCO4MAT 
CZAPKA PRINT

nr kat.: 0314P/CZAPKA
Biała czekolada lub czekolada dwuwarstwowa 
(mleczno-biała) to idealne tło dla dowolnej 
grafiki, którą zaaplikujemy bezpośrednio 
na produkcie.

Świetna jakość zdobienia i oryginalny kształt 
takich świątecznych życzeń z pewnością 
zadziwią adresata! Nie możemy zagwaranto-
wać, że będzie się długo opierał tej czekolado-
wej pokusie, ale zapewniamy o efekcie WOW, 
wywołanym przez Twój firmowy prezent.
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nr kat.: 0114
Chcąc się wyróżnić w natłoku świątecznych upominków, 
postaw na niestandardowe rozwiązania prezentowe!

Jednym z nich jest właśnie nasz wielkoformatowy kalendarz adwentowy 
(865 x 310 x 20 mm), który przygotowujemy do wysyłki w kompaktowej 
formie. Te 24 okienka z saszetkami przyjemnie pachnącej i równie dobrze 
smakującej herbaty rekomendujemy zarówno do powieszenia w formie 
kalendarza (zadbaliśmy o taką techniczną możliwość), jak i postawienia 
na świątecznie przystrojonym stole.

Trzy smaki, jakie obdarowani znajdą w naszym kalendarzu, to klasyczny 
Earl Grey, zimowa malina z dodatkiem skórki cytryny oraz rozgrzewająca 
czarna herbata z imbirem, kardamonem i skórką pomarańczy.

86,5 cm

KALENDARZ ADWENTOWY Z HERBATĄ

865
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KALENDARZ ADWENTOWY 
W INDYWIDUALNYM KSZTAŁCIE

nr kat.: 0089/Xmas

KALENDARZ
ADWENTOWY ECO
nr kat.: 0105/Xmas
Kalendarz Adwentowy ECO to świetny dodatek 
do przedświątecznych wysyłek. Ten zimowy 
klasyk z ekologiczną nutą przywoła dreszczyk 
emocji z dzieciństwa i umili Twoim 
współpracownikom grudniową pracę.

Pyszne, mleczne czekoladki ukryte 
w 24 okienkach to świetny sposób na okazanie 
troski i dbałości o samopoczucie Twojego 
zespołu. Każde okienko dowolnie personalizu-
jemy, z obu stron wykonując wybrany przez 
Ciebie nadruk. Opakowanie tego produktu jest 
w pełni biodegradowalne! Wypraska wykona-
na została z papieru a kartonik posiada certy-
fikację FSC. 

Nasze czekoladowe produkty zatwierdzone 
zostały certyfikatem Cocoa Horizons.

Masz wizję kalendarza adwentowego, 
który doskonale odzwierciedlałby charakter 
Twojej marki, jednak nie możesz go znaleźć 
w ofercie? Z przyjemnością przygotujemy 
go specjalnie dla Ciebie! 

Bez problemu dostosujemy kształt kalendarza 
adwentowego z czekoladkami do Twoich potrzeb. 
Nasza czekolada posiada certyfikat Cocoa Hori-
zons, dzięki czemu możesz być spokojny 
o jej jakość i przyjemność płynącą z każdego 
okienka. Na opakowanie z kolei składa się 
monofolia z recyklingu i certyfikowany papier FSC.

Maksymalne wymiary kalendarza to: 470 x 300 mm; 
grubość: 11 mm.



24

KALENDARZ ADWENTOWY 
PIRAMIDA

nr kat.: 0077/Xmas

KALENDARZ ADWENTOWY 
WIEŻA

nr kat.: 0210
Zaskakująca forma adwentowego kalendarza 
o korzennym smaku chrupiących 
karmelizowanych ciasteczek z cynamonem... 
To właśnie znajdziesz w naszej świątecznej 
ofercie!

W pełni biodegradowalne opakowanie 
z papieru certyfikowanego FSC mieści w sobie 
24 sztuki słodkości. Każda zapakowana w folię 
kompostowalną, w pełni przyjazną 
dla środowiska.

Dla fanów Bożego Narodzenia i mlecznej 
czekolady mamy coś szczególnego! Kalendarz 
Adwentowy Piramida to efektowny upominek, 
który sprawi, że oczekiwanie na Święta będzie 
jeszcze przyjemniejsze (i smaczniejsze).

W piramidzie ukryliśmy 24 czekoladowe bombki 
z nadzieniem orzechowym. Dzięki metodzie 
nadruku cyfrowego, wykorzystaniu monofolii 
z recyklingu oraz certyfikowanego papieru FSC 
nasz kalendarz jest niezwykle efektownym
prezentem dla wymagającego klienta.  
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PRALINKA 
CZEKOLADOWY PIERÓG
nr kat.: 0298

PRALINY 
SMAK TRADYCJI 
nr kat.: 0065
Święta, Święta, czyli... pierogi! U nas w wyjątkowej 
wersji, bo czekoladowej, z pysznym, delikatnym 
i w 100% naturalnym nadzieniem w trzech 
wariantach smakowych: 
– czekolada mleczna z nadzieniem malinowym,
– czekolada biała z nadzieniem truskawkowym,
– czekolada deserowa z nadzieniem pistacjowym.

Zamknięte w drewnianej skrzyneczce, spełniającej 
wszelkie wymogi do tego, by mogła mieć kontakt 
z żywnością, doskonale sprawdzą się jako 
nietuzinkowy prezent. Opakowanie personalizujemy 
nadrukiem na wieczku lub etykiecie.

Okres przedświąteczny to doskonały czas, 
by podziękować kontrahentom za całoroczną 
współpracę. Świąteczną przesyłkę z powodzeniem 
dopełnią nasze czekoladowe pierożki, wypełnione 
naturalnym nadzieniem truskawkowym 
i certyfikowane przez Cocoa Horizons. 

Pakowane w folię BIO kompostowalną będą
też wyborem w 100% ekologicznym.
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nr kat.: 0300
Słodkie Pierogi to kompozycja dla tych, którzy uwielbiają połączenie 
tradycyjnych form z kreatywnością.

W eleganckim opakowaniu kryją się czekoladowe pralinki z aksamitnym, 
w pełni naturalnym nadzieniem bez oleju palmowego, dostępne w trzech 
wariantach: czekolada mleczna z nadzieniem malinowym, czekolada biała 
z nadzieniem truskawkowym, czekolada deserowa z nadzieniem pistacjowym.

Puszkę personalizujemy, dodając nadruk bezpośrednio na wieczku lub etykiecie. 
Do produkcji opakowań wykorzystujemy monofolię z recyklingu. Nasze czekolady 
zawierają certyfikat Cocoa Horizons.

PRALINY SŁODKIE PIEROGI
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nr kat.: 0258
Grudzień to czas, w którym warto na chwilę się zatrzymać. 
Z bombonierką Grand Christmas Moment jest to dużo łatwiejsze 
i zdecydowanie przyjemniejsze. Filiżanka kawy oraz najświeższa 
pralinka prosto z naszej Czekoladowni... I gotowe!

Opakowanie wypełnione jest pralinami w kształcie bombek 
i czekoladowymi truflami Art Deco. Na banderoli możesz zamieścić 
logo firmy, dowolny napis czy życzenia świąteczne. 

PRALINY GRAND CHRISTMAS MOMENTS

Pralinka z mlecznej czekolady
z nadzieniem z dodatkiem

przypraw korzennych

Pralinka z mlecznej czekolady
z nadzieniem z dodatkiem

suszonych śliwek

Pralinka z mlecznej czekolady
z nadzieniem z dodatkiem

skórki pomarańczowej i goździków

Pralinka z mlecznej czekolady
z nadzieniem z dodatkiem

suszonych jabłek i cynamonu
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nr kat.: 0288
Jeśli myślisz o tym, w jaki sposób docenić najbardziej wymagających 
klientów i partnerów biznesowych, nasza Bombonierka Prestige jest tym, 
czego potrzebujesz.

Wysyłając tak starannie przygotowany upominek, podarujesz im asortyment 
pralin z unikalnej czekolady rubinowej, której naturalny kolor pochodzi 
z czerwonych ziaren kakaowca, z nadzieniem z pistacji oraz pralin z aksamitnie 
kremowej mlecznej czekolady z nadzieniem z orzechów laskowych. 

O jakości i etyce prezentu zaświadczą certyfikat Cocoa Horizons oraz 
naturalny skład nadzienia wytwarzanego bez dodatku oleju palmowego.

PRALINY PRESTIGE

mleczna czekolada 
z nadzieniem 

z orzechów laskowych

czekolada rubinowa
z nadzieniem 

z pistacji
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CZEKOLADKA NADZIEWANA 
Z NADRUKIEM 
CHOCO TRIANGLE

nr kat.: 0412

ZESTAW CZEKOLADEK
NADZIEWANYCH Z NADRUKIEM 
CHOCO TRIANGLE 4 SZT.
nr kat.: 0411
Choinkowe pralinki to nasza tegoroczna 
świąteczna nowość, która zaskakuje nową 
chrupiącą teksturą kremowego nadzienia 
pralin o naturalnym składzie na bazie 
mielonych migdałów, bez dodatku oleju 
palmowego. Do tego bajkowy klimat 
ośnieżonych drzewek choinkowych 
i piękne, urokliwe zdobienie... 

Ten debiut sezonu to prawdziwy oryginał, 
dlatego jeśli szukasz autentycznej nowości 
dla długoletnich współpracowników czy 
partnerów – serdecznie Ci go polecamy!

Choinkowe pralinki to nasza tegoroczna
świąteczna nowość, która zaskakuje chrupiącą 
teksturą kremowego nadzienia z mielonymi 
migdałami. Wyróżnia się też naturalnym składem 
bez dodatku oleju palmowego. 

Ten debiut sezonu to prawdziwa gratka dla 
miłośników słodkości, dlatego jeśli szukasz 
wyjątkowego drobiazgu dla długoletnich 
współpracowników czy partnerów – 
serdecznie Ci go polecamy!
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nr kat.: 0088
Nic tak nie cieszy, jak widok efektu własnej pracy! Dlatego właśnie Elegant Bar DIY 
to nasza propozycja kreatywnego upominku.

W skład Elegant Bar w wersji DIY, czyli zestawu do stworzenia własnej tabliczki czekolady, wchodzą: 
czekoladki mleczne, deserowe lub białe w kształcie ziarna kakaowca oraz posypkę. 
Wewnątrz zmieściliśmy także foremkę do odlania tabliczki, którą oddajemy do Twojej dyspozycji.

Rozpuść czekoladę, przelej ją do formy, posyp... i gotowe!

Nasza czekolada posiada certyfikat Cocoa Horizons. Opakowanie produkujemy 
z papieru FSC i monofolii z recyklingu.

TABLICZKA CZEKOLADY ELEGANT BAR DIY

JAK PRZYGOTOWAĆ? 

1. Wrzuć czekoladę do naczynia odpornego na temperaturę.

2. Rozpuść czekoladę w mikrofali lub kąpieli wodnej.

3. Przelej rozpuszczoną czekoladę do geometrycznej formy w wyprasce.

4. Dodaj posypkę. 

Poczekaj aż zastygnie i... ZJEDZ Z PRZYJEMNOŚCIĄ!

Poznaj produkt, który zachwyca!
ELEGANT BAR DIY czekolada do samodzielnego przygotowania
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CZEKOLADOWY MEDAL 
Z NADRUKIEM 
CHOCO CIRCLE

nr kat.: 0413

ZESTAW CZEKOLADOWYCH 
MEDALI Z NADRUKIEM 
CHOCO CIRCLE 3 SZT.
nr kat.: 0414
Słodka alternatywa albo dodatek 
do bożonarodzeniowych życzeń? 
Trzy nadziewane czekoladki Choco Circle!

Biała czekolada z dowolnym, wybranym przez 
Ciebie zdobieniem to doskonały pomysł 
na prezent. Zarówno na każdej z czekoladek, 
jak i na samym pudełeczku możesz zamieścić 
logo, grafikę, a nawet i krótkie życzenia. 
Dzięki temu zyskasz pewność, że upominek 
od Ciebie będzie wyjątkowy i niepowtarzalny.

Pudełko wykonujemy z papieru 
certyfikowanego FSC. W chrupiącym nadzieniu 
nie znajdziesz żadnych sztucznych składników 
ani oleju palmowego.

Jak sprawić, by świąteczna przesyłka od Ciebie 
nabrała osobistego charakteru? 
Najlepiej podarować w niej coś od siebie...

Choco Circle to produkt, który daje Ci taką 
możliwość. Zarówno na nim, jak i na opakowaniu 
możesz umieścić indywidualny tekst, logo Twojej 
firmy czy grafikę. Biała czekolada z certyfikatem 
Cocoa Horizons w formie okrągłej czekoladki 
z zaskakująco chrupiącym nadzieniem 
z pewnością będzie miłym gestem – i to nie tylko 
wizualnym.

Pudełko wykonujemy z papieru FSC. W nadzieniu 
nie znajdziesz żadnych sztucznych składników ani 
oleju palmowego.
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FILIŻANKA GORĄCEJ 
CZEKOLADY
nr kat.: 0098

ZESTAW GORĄCEJ 
CZEKOLADY

nr kat.: 0099
Jak umilić sobie zimne i długie grudniowe wie-
czory? Najlepiej dużym kubkiem gęstej, gorącej 
czekolady...

Nasz świąteczny zestaw to trzy intensywnie 
czekoladowe filiżanki – mleczne, białe, deserowe, 
a nawet asortyment tych trzech smaków. 
Estetyka tego upominku i dbałość o każdy detal 
prezentu z pewnością zostaną docenione
po jego otwarciu.

Przedświąteczne tygodnie w firmach wiążą się 
z natłokiem pracy i dopinaniem na ostatni guzik 
wszystkich ważnych projektów. W tym czasie 
chwila czekoladowego odprężenia jest na wagę 
złota, dlatego warto mieć przy sobie słodką wersję 
relaksującej, przywołującej same dobre 
wspomnienia Filiżanki Gorącej Czekolady.

Wśród naszych mlecznych, deserowych czy białych 
czekolad z certyfikatem Cocoa Horizons każdy 
znajdzie smak idealny dla siebie. Warto również 
podkreślić, że opakowanie produktu tworzymy 
z folii BIO kompostowalnej, co w połączeniu 
z drewnianym patyczkiem gwarantuje ekologiczny 
charakter tej przyjemności.

YOUR LOGO
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ZESTAW CZEKOLADEK 
CHOCOLATE BITES BOX 8 SZT.
nr kat.: 0152

ZESTAW CZEKOLADEK 
RENIFER CHOCO PUZZLE 3D
nr kat.: 0331A/Xmas
Czy może być coś bardziej świątecznego 
od uroczego renifera? Pewnie, że nie! 
Dlatego prezentujemy Renifer Choco Puzzle – 
produkt łączący w sobie smak i radość tworzenia.

Czekoladowe puzzle, składające się z certyfiko-
wanej czekolady mlecznej o zawartości 33% kakao 
i deserowej o zawartości 54% kakao, zdecydowa-
nie polecają się na prezent dla pracowników i ich 
pociech. Wspólna zabawa, zwieńczona widokiem, 
a w końcu też smakiem figurki renifera, to świetny 
plan na jeden z grudniowych, rodzinnych 
wieczorów.

Opakowanie spersonalizujemy przygotowaną 
specjalnie dla Ciebie grafiką – w przypadku tego 
produktu mamy do dyspozycji dużą powierzchnię 
i duże pole do popisu. 

Czysta etykieta to podstawa, ale nigdy 
nie zapominajmy o wyśmienitym smaku! 
Nasze kawałki czekolady deserowej o zawartości 
kakao 72% ze świątecznymi dodatkami suszonej 
śliwki, pomarańczy, płatków migdałowych, pestek 
dyni, quinoa oraz szczyptą soli himalajskiej – 
to jest to!

Zamknęliśmy je w opakowaniu, na którym Twoje 
logo i życzenia przypominają o sobie zarówno 
na zewnątrz, jak i po otwarciu. Fantastyczny skład 
komponuje się z opakowaniem wykonanym 
z certyfikowanego papieru FSC oraz folią BIO.
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CZEKOLADOWE KULE DOUBLE CHOCOLATE SURPRISE
nr kat.: 0302

Double Chocolate Surprise to efektowna niespodzianka, czyli dwie czekoladowe kule 
kryjące w sobie owoce lub klasyczny dodatek do gorącej czekolady – delikatne pianki.

Co z nią zrobić? Jeśli wystarczy Ci hartu ducha, aby poświęcić chwilę na rozpuszczenie jej 
w kubku gorącego mleka i przygotowanie filiżanki aromatycznej czekolady – świetnie! 
W przeciwnym razie życzymy Ci przyjemności z wgryzania się w chrupiącą, czekoladową 
skórkę, przełamaną kwasowością ukrytych wewnątrz owoców. Wybór należy do Ciebie!

Jedno jest pewne: decydując się na Double Chocolate Surprise, wybierasz produkt 
zatwierdzony certyfikatem Cocoa Horizons, pakowany w certyfikowany papier FSC.

Poznaj produkt, który zachwyca!
CHOCOLATE SURPRISE w dwóch smakach do wyboru!

JAK PRZYGOTOWAĆ CHOCOLATE SURPRISE?

1. Weź ulubiony kubek i zagrzej w nim mleko.

2. Dodaj Chocolate Surprise.

3. Poczekaj 2 minuty i wymieszaj.

Smacznego!
mleczna czekolada
z liofilizowanymi owocami 

mleczna czekolada
z piankami
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ZESTAW CZEKOLADEK 
ŚWIĄTECZNA KARTKA Z BOMBKAMI
nr kat.: 0102/Xmas

TABLICZKA CZEKOLADY 
MODERN BAR ENVELOPE
nr kat.: 0087_XMAS
Poszukując efektownego prezentu dla klientów 
czy partnerów biznesowych, nie sposób nie zatrzymać 
się przy Modern Bar. Tabliczka wyśmienitej czekolady 
z dodatkami dostępna jest w czterech wariantach: 
mlecznym, deserowym, białym oraz – przede 
wszystkim – rubinowym.

Czekolada ruby jest istnym odkryciem w świecie 
czekolady. Zaskakuje i olśniewa całkowicie nowym, 
intensywnie owocowym smakiem i pięknym kolorem – 
bez dodatku barwników czy aromatów. W naszej 
ofercie znalazła się ona w efekcie współpracy z firmą 
Barry Callebaut, już od ponad 100 lat produkującą 
czekoladę Finest Belgian Chocolate.

Dzięki temu, że tabliczka zapakowana jest w folię 
biodegradowalną, a kartonik wykonujemy z papieru 
z certyfikatem FSC, Modern Bar jest 
w pełni biodegradowalny.

Co to za Święta bez świątecznych życzeń? 
Nie ograniczaj się jednak do standardowych 
rozwiązań, skoro możesz dołączyć do nich odrobinę 
słodkości i przesłać klientom kartkę 
z czekoladowymi bombkami!

Każda kartka to cztery czekoladki. Rodzaj czekolady 
pozostawiamy Ci do wyboru: mleczna, deserowa 
albo biała. Możesz być pewien, że bez względu 
na to, którą wybierzesz, zawsze zdecydujesz się 
na czekoladę gourmet z certyfikatem 
Cocoa Horizons.

Proponowany przez nas format został idealnie 
dopasowany do rozmiarów koperty pocztowej B5, 
dając Ci dużą powierzchnię reklamową, na której 
możesz zamieścić logo, życzenia czy dowolną grafikę.
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nr kat.: 0317
Zimą nikt nas nie namówi do zrezygnowania z mieszanki cudownie aromatycznych 
korzennych smaków. Nie znaleźliśmy jeszcze śmiałków, którzy oparliby się tym 
niezwykle chrupiącym, korzennym ciasteczkom, zatopionym w naszej pysznej, 
kremowej czekoladzie mlecznej.

Proponujemy dwie wersje produktu: standardową, w której wybierasz ciasteczka 
z motywem świątecznym, lub personalizowaną, z ciasteczkami znakowanymi 
logotypem Twojej firmy.

Zamknęliśmy je w opakowaniu, na którym Twoje logo i życzenia przypominają 
o sobie zarówno na zewnątrz, jak i po otwarciu. Fantastyczny smak komponuje 
się z opakowaniem wykonanym z certyfikowanego papieru FSC oraz folią BIO.

CIASTKA REKLAMOWE 
CHOCOCOOKIE BOX
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nr kat.: 0136/Xmas
Korzenne ciastka w kształcie serc z dołączonym do opakowania czerwonym 
sznureczkiem to prezent dla każdego, kto lubi kreatywne rozwiązania. 
W końcu czy jest coś lepszego od wspólnej zabawy podczas wieszania 
świątecznych, pachnących piernikiem ozdób na choince?

Ciastka pakujemy w białą lub srebrną metalową puszkę, którą można ponownie 
wykorzystać. Opakowanie personalizujemy, zamieszczając wybrany przez Ciebie 
nadruk na wieczku lub tworząc indywidualnie dobraną samoprzylepną etykietę. 

CIASTKA REKLAMOWE 
KORZENNE SERCA NA CHOINKĘ



BAKALIE W PUSZCE PREMIUM
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nr kat.: 0191
Zaskocz swoich partnerów biznesowych, klientów i współpracowników wyjątkowym 
prezentem, którego wnętrze zachwyci ich podniebienia, a opakowanie wykorzystane 
może być jeszcze długo po Świętach!

Poznaj Bakalie w puszce premium, czyli dużą, elegancką, podłużną puszkę, 
a w niej przepyszny zestaw bakalii: 
- orzechy ziemne w karmelu z cynamonem, 
- agrest w deserowej czekoladzie, 
- porzeczki w białej czekoladzie, 
- migdały w mlecznej czekoladzie z cynamonem,
- skórki pomarańczy w czekoladzie deserowej.

Taki zestaw słodkości perfekcyjnie łączy smaki Świąt i wykwintną formę podania!

migdały 
w czekoladzie 
z cynamonem

skórka pomarańczy 
w deserowej 
czekoladzie

orzechy ziemne 
w karmelu 

z cynamonem

porzeczki 
w białej 

czekoladzie

agrest 
w deserowej 
czekoladzie
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PIERNIKI Z LOGO 
WOREK ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJA

nr kat.: 0193/Xmas
Ho, ho, ho! Jak prezenty, to przyniesione tylko w tak 
porządnie wykonanym worze Świętego Mikołaja, 
którego zawartość na pewno umili dzień pracowni-
kom czy klientom Twojej firmy.

Karnecik znakujemy zaprojektowanym dla Ciebie 
nadrukiem. Jako słodką zawartość jutowego 
woreczka proponujemy lukrowane pierniczki 
w kształcie serc z owocowym nadzieniem lub 
nadziewane pierniczki w prawdziwej czekoladzie.

Produkt zabezpieczamy folią biodegradowalną.

ZESTAW SŁODYCZY 
REKLAMOWYCH TOREBKA ELEGANCE
nr kat.: 0104
Grudzień to zdecydowanie jeden z bardziej pracowitych 
miesięcy dla wszystkich marketerów. Jeśli więc nie masz 
czasu na szukanie zawartości świątecznych upominków 
dla klientów czy kontrahentów, sprawdź naszą torebkę 
prezentową z pięknym, bożonarodzeniowym wzorem,
który możesz spersonalizować.

To pewny i bezpieczny wybór, ponieważ o tym, 
co ma się w niej znaleźć, decydujesz sam!

Oferujemy:
– pierniczki lukrowane z owocowym nadzieniem,
– pierniczki z owocowym nadzieniem w prawdziwej 
czekoladzie,
– świąteczne cukierki truflowe w czekoladzie.

Zawartość pakujemy w ekologiczną folię biodegradowalną. 
Torebkę produkujemy z certyfikowanego kartonu FSC. 
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CIASTKA REKLAMOWE 
KORZENNE KARMELIZOWANE

nr kat.: 0139

CIASTKA REKLAMOWE 
LOGO COOKIE BAG
nr kat.: 0406
Uwaga, nowe ciasteczka! I to bez dodatku 
oleju palmowego!

Logo Cookie Bag to propozycja dla osób 
stawiających nacisk na smak, indywidualny 
charakter i oryginalność. W torebce kryją się 42 g 
korzennych ciasteczek z dodatkiem goździków, 
cynamonu i imbiru, wypiekanych zgodnie 
z oryginalną recepturą o blisko stuletnim 
rodowodzie. Tym, co je wyróżnia, jest doskonale 
zrównoważony smak korzennych przypraw oraz 
satysfakcjonująca kruchość, zachwycająca 
podczas każdego kęsa.

Zarówno ciasteczka, jak i torebkę personalizujemy, 
zamieszczając na nich logo Twojej firmy. 
Ciasteczka zabezpieczamy w pełni 
kompostowalną folią BIO.

Karmelowy i korzenny smak to nuty, które królują 
w okresie świątecznym. Chcąc wywołać 
u Twojego klienta jak najlepsze wspomnienia, 
do bożonarodzeniowej przesyłki warto dodać 
nasze karmelizowane ciasteczka z dodatkiem 
cynamonu.

Całość pakujemy w certyfikowany karton FSC. 
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nr kat.: 0042
Osobom ceniącym sobie radość z dzielenia się prezentem i doceniającym 
też jego unikalność proponujemy białą puszkę w duchu zero waste ze słodką, 
pachnącą Świętami niespodzianką.

W jej wnętrzu odkryjesz pyszne, delikatne lukrowane pierniczki z owocowym nadzieniem lub 
trufle rumowo-kakaowe w czekoladzie bądź niesamowicie aromatyczne świąteczne herbaty.

Zawartość pakujemy w ekologiczną folię biodegradowalną. Personalizację zamieszczamy 
na kartonowej banderoli, produkowanej z certyfikowanego papieru FSC.

ZESTAW SŁODYCZY REKLAMOWYCH 
W METALOWEJ SKRZYNECZCE
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nr kat.: 0252
Aromat jabłka i cynamonu unoszący się z kruchych ciasteczek... 
– czyż nie jest to zapach Bożego Narodzenia? Teraz możesz podarować 
go także swoim pracownikom – i to w innej, oryginalnej formie.

Pyszne ciasteczka z dziurką, zapakowane w elegancką, drewnianą skrzynkę 
przeznaczoną do kontaktu z żywnością, z pewnością zrobią na obdarowanym 
duże wrażenie. Drewniana szpulka ze sznureczkiem umożliwi mu zawieszenie 
ciasteczek na choince; z kolei personalizowane wieczko nada przesyłce 
indywidualnego charakteru Twojej marki.

CIASTKA REKLAMOWE BOMBKI
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nr kat.: 0318
Nasza bombka jest jak żadna inna. Nowoczesna, szykowna, o ponadczasowej 
formie kryształowej kuli i idealnie błyszczącej, śnieżnobiałej powierzchni. 
To nie tylko produkt przeznaczony w 100% do recyklingu, ale także praktyczny, 
ozdobny drobiazg, o szerokim spektrum zastosowań długo po Świętach.

Każda kula dociera do adresata w personalizowanym pudełeczku – 
z certyfikowanego kartonu FSC – o ogromnej powierzchni reklamowej, 
którą oddajemy w całości np. życzeniom od Twojej firmy. Jej wnętrze kryje 
pyszne truflowe cukierki w czekoladzie, zapakowane w ekologiczną 
folię biodegradowalną.

ZESTAW SŁODYCZY REKLAMOWYCH BOMBA SŁODYCZY
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nr kat.: 0184
Zawieszony na drzwiach wieniec świąteczny to jeden z nieodłącznych symboli Bożego 
Narodzenia. Nasza bombonierka, kształtem nawiązująca do tego świątecznego symbolu, 
wypełniona jest czekoladowymi drażami w rozmaitych czekoladach Callebaut®, 
jakie przygotowaliśmy specjalnie z okazji nadchodzących Świąt.

To kolekcja aż 305 g pełnych smaku bakalii: orzechów ziemnych w karmelu z cynamonem, 
agrestu w deserowej czekoladzie, porzeczki w białej czekoladzie, migdałów w mlecznej 
czekoladzie z cynamonem oraz skórki pomarańczy w czekoladzie deserowej.

Eleganckie opakowanie oraz jego wyjątkowej jakości zawartość to upominek dla tych, 
których najtrudniej zaskoczyć prezentem. Zapewniamy: ten zestaw robi wrażenie!

BAKALIE WIENIEC PREMIUM
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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 biodegradowalnej.

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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POZNAJ 100% 
WEGAŃSKĄ CZEKOLADĘ 
NXT GENERATION!


