Od 25 lat produkujemy dla Was słodkie upominki.
Z przyjemnością łączymy biznes.
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Obchodzimy
25 urodziny
Z ogromną radością informujemy, że w 2022 roku SLODKIE obchodzi
jubileusz 25-lecia firmy. W tym wyjątkowym dla nas roku pragniemy wspólnie
z Państwem cieszyć się sukcesem naszej marki, która dziś jest jednym
z europejskich liderów w produkcji słodyczy reklamowych.
Z tej okazji wyrażamy ogromną wdzięczność wobec wszystkich,
którzy wspierali SLODKIE na drodze do osiągnięcia obecnej pozycji.
Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą naszej firmie pomyślność
oraz równie dynamiczny rozwój.

„Współtworzenie marki SLODKIE napawa mnie
dumą. Stanowi również wyzwanie, które razem
z moim zespołem podejmujemy każdego dnia,
stawiając sobie poprzeczkę coraz wyżej.
Dziś wspólnie celebrujemy jubileusz
oraz z ogromną radością czekamy na kolejne,
wspólnie spędzone lata.
Dziękujemy za zaufanie i mamy nadzieję,
że jeszcze nie raz zaskoczymy Was
i Waszych partnerów w biznesie
wyjątkowymi, słodkimi upominkami.”

Anna Garmada
Prezes Zarządu
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SMART BOX
nr kat.: 0341

Smart box to nasz bestseller. W tym roku postanowiliśmy poszerzyć ofertę o dwie
nowe zawartości: pektynowe żelki malinki i cytruski. Spróbuj i zakochaj się w nowych,
owocowych smakach!
Słodkości pakowane są w wygodny słoiczek, którego nakrętkę można dowolnie
personalizować. Wieczka zadrukowujemy cyfrowo za pomocą nadruku UV,
dzięki czemu nie mamy żadnych ograniczeń względem złożoności wzoru czy ilości
kolorów. Trwałość nadruku jest nadzwyczajna - odporny jest na wodę, a także niskie
i wysokie temperatury.
Uzyskany efekt WOW możesz spotęgować, dodając na wieczku cudną czerwoną
kokardkę.
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JELLY PACK
nr kat.: 0004

Naturalne pektyny owocowe, przyjemna
słodycz i oryginalny kształt malinek. Poznaj
Jelly Pack, czyli żelki idealne na eventy,
imprezy masowe, ale także do recepcji
jako słodki poczęstunek.
Co więcej, słodkie malinki możemy
zapakować w folię biodegradowalną,
a nadruk na niej wykonujemy
fleksograficznie.

JELLY PACK SERCE
nr kat.: 0009
Śmietankowa pianka na dole i truskawkowa góra
tworzą harmonijny, słodki zestaw smaków.
To wszystko w uroczej formie żelowego serduszka!
Produkt ten sprawdzi się nie tylko na Walentynki,
ale także na imprezy masowe i inne eventy
odbywające się w ciągu całego roku.
Do tego możemy zapakować je w folię
biodegradowalną, a nadruk na niej
wykonujemy fleksograficznie.
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SWEET BAG
nr kat.: 0337
Szukasz produktu idealnego na konferencję, targi
lub inny event? Poznaj Sweet Bag!
Co znajdziesz w środku? Do wyboru 15 g słodkości:
- żelki pektynowe cytruski
- żelki mini-misie
- owocowe Jelly&Jelly
- draże czekoladowe z orzechami w cukrowej skorupce
A na zewnątrz… eko możliwości! Produkt możemy zapakować w folię biodegradowalną, papier biały lub kraftowy
z domieszką folii, której ilość zredukowaliśmy aż o 65%.

GUMY DO ŻUCIA W BLISTRZE 10 SZT.
nr kat.: 0128

Poszukujesz oryginalnego produktu reklamowego dla Twojej
firmy? Odświeżające gumy do żucia bez cukru to świetny
pomysł! To podmuch świeżości dla Twojej marki, niezależnie
od tego, w jakiej branży pracujesz.
Zestaw 10 sztuk miętowych gum pakujemy w dwa blistry
i umieszczamy w niewielkim i poręcznym kartonowym pudełeczku,
wykonanym z papieru z certyfikatem FSC.
Papierowe opakowanie personalizujemy według dowolnego
projektu. Druk cyfrowy zapewnia pełną gamę kolorów i wysoką
jakość nadruku.
Pomimo niewielkich rozmiarów pudełeczka istnieje możliwość
odwzorowania każdego projektu z zachowaniem wszystkich
szczegółów. Możemy również dodać nadruk na tyle blistra.
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LOLLY CUBE

nr kat.: 0058

Okrągły lizak w sześciennym kartoniku, kojarzący się
z dziecięcą beztroską, w zupełnie nowej recepturze!
Bez konserwantów, sztucznych barwników i aromatów, o 20% większy od poprzedniej wersji. Lolly cube
to doskonały wybór na lokowanie Twojej marki.
Na kartoniku wykonanym z papieru z certyfikatem
FSC istnieje możliwość personalizacji, dzięki czemu
Twoja marka w 100% się wyróżni!
Lolly cube możesz zamówić w miksie 5 smaków:
- jabłko
- cytryna
- pomarańcza
- truskawka
- cola
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FIBER HEART CANDIES
nr kat.: 0295

Wiśniowe cukierki Fiber Heart Candies w kształcie
serduszka to nie tylko uroczy drobiazg,
ale też zdrowszy wybór wśród słodyczy!
Jest to produkt o wysokiej zawartości błonnika
i obniżonej ilości cukru. Dzięki temu można
pozwolić sobie na więcej lub po prostu zjeść
go bez wyrzutów sumienia!
Produkty pakujemy w folię biodegradowalną
i każdy z nich dowolnie personalizujemy.

SŁODKA PIRAMIDKA
nr kat.: 0071

Słodkie wnętrze i oryginalna forma? Już teraz możesz
zamówić pyszne piramidki z logo Twojej firmy! Produkt
doskonale sprawdzi się na eventach i imprezach
masowych.
Co znajdziesz w środku? Do wyboru:
- żelki pektynowe cytruski
- żelki mini-misie
- owocowe Jelly&Jelly
- draże czekoladowe z orzechami w cukrowej skorupce
A na zewnątrz - eko możliwości! Produkt możemy
zapakować w folię biodegradowalną, papier biały
lub kraftowy z domieszką folii, której ilość zredukowaliśmy aż o 65%.
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Czy wiesz, że w SLODKIE posiadamy certyfikaty
gwarantujące zachowanie wysokich standardów
jakościowych i ekologicznych?
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Ekologiczna strona SLODKIE
Wiedząc, jak ogromny wpływ na
środowisko naturalne mogą mieć nawet
drobne decyzje każdego z nas,
w działalności SLODKIE postawiliśmy
na ekologię. Jako jedyni w Polsce,
w branży słodyczy reklamowych, cieszymy
się certyfikatem FSC®, gwarantującym
że wykorzystujemy papier pochodzący
z recyclingu lub ekologicznych źródeł.
Stale wdrażamy różnorodne proekologiczne rozwiązania, poszerzając naszą
ofertę o produkty coraz lepsze dla środowiska. Nasze działania zostały dostrzeżone i nagrodzone przez międzynarodowe
grono ekspertów europejską nagrodą PSI
Sustainability 2021.

SLODKIE od lat dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty oraz ich opakowania były jak najbezpieczniejsze dla naszej planety. Dlatego też na
każdym etapie naszej działalności dbamy o to,
by minimalizować zużycie nieekologicznych materiałów. Jako pierwsi na polskim rynku produktów reklamowych wprowadziliśmy folię w 100% biodegradowalną. Dodatkowo nasze słodkości oferujemy również
w opakowaniach, w których zużycie folii zmniejszyliśmy aż o 65%.
Papier, który wykorzystujemy do produkcji naszych
opakowań, pochodzi z kontrolowanych wycinek
lub z recyclingu, a sam proces jego pozyskiwania jest
bezpieczny dla ekosystemów leśnych, przyczyniając
się również do zapobiegania degradacji lasów.
Dodatkowo, plastikowe patyczki stosowane w lizakach
zastąpiliśmy papierowymi. Rozwiązania eko wprowadzamy także do naszych produktów, oferując naszym
klientom coraz krótsze składy, a tym samym eliminując
sztuczne aromaty i barwniki.

Wszystkie nasze zapewnienia poparte są uznanymi na całym świecie certyfikatami, takimi jak:
certyfikat UTZ dla wytwarzanych przez nas produktów czekoladowych.
Zapewnia on zrównoważony rozwój rolnictwa i przetwórstwa, a także gwarantuje zachowanie
wysokich standardów etycznych oraz ekologicznych w procesie produkcji surowców.
certyfikat IFS Food (International Featured Standard), który jest gwarancją najwyższych
międzynarodowych standardów bezpieczeństwa żywności.
certyfikat FSC® (The Forest Stewardship Council - FSC® C155076), Papier wykorzystywany
do produkcji naszych opakowań pochodzi z kontrolowanych wycinek lasów lub recyklingu
i jest pozyskiwany w sposób chroniący ekosystemy leśne.

Las na Zawsze
Wspieramy Fundację Las na Zawsze, której misją jest sadzenie i zabezpieczanie przyszłości lasów.
Wierzymy, że razem możemy zapobiegać zmianom klimatycznym. Już od tego roku za każde
złożone zaniemówienie posadzimy kawałek lasu. W SLODKIE znajdziesz nie tylko las pomysłów,
ale i pomożesz posadzić ten prawdziwy!
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BATON OWOCOWY
nr kat.: 0074

Smaczna przekąska mieszcząca się w kieszeni?
Mowa o naszym batonie z dodatkiem owoców,
których w składzie jest aż 48%! To świetne
rozwiązanie dla tych, którzy chętnie sięgają
po zdrowe przekąski w przerwie między
spotkaniami.
Baton zamknięty w specjalnej folii zachowuje
świeżość i pełnię smaku. Papierowe opakowanie,
które personalizujemy na życzenie klienta
za pomocą druku cyfrowego, posiada
certyfikat FSC.
Wybór tej metody nadruku zapewnia intensywne
kolory i dokładne odwzorowanie każdego
projektu.

BATON PROTEINOWY
nr kat.: 0073

Twoi współpracownicy lubią smaczne, szybkie
przekąski? Podaruj im w prezencie nasze
batoniki proteinowe z dodatkiem żurawiny
i śliwek. Każdy batonik zawiera aż 22% białka
oraz pozbawiony jest sztucznych barwników
i oleju palmowego.
Baton zamknięty w specjalnej folii zachowuje
świeżość i pełnię smaku.
Papierowe opakowanie personalizujemy
według projektu klienta za pomocą druku
cyfrowego. Metoda ta zapewnia pełną gamę
kolorów, a także możliwość odwzorowania
każdej zaproponowanej grafiki, zachowując
przy tym wysoką jakość.
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MINI MUSLI BAR
nr kat.: 0296

Mini musli bar jest produktem uniwersalnym,
idealnym na eventy, czy imprezy masowe
dla każdej z branż.
Ten mały, poręczny batonik to źródło
wartościowego białka, witamin, minerałów
i węglowodanów złożonych. To wszystko dzięki
zawartości płatków owsianych oraz żurawiny.
Każdy z nich możemy zapakować w folię
biodegradowalną i dowolnie spersonalizować.

CIASTECZKO JAGLANE
nr kat.: 0297

Ciasteczko może być nie tylko pyszne,
ale i zdrowe! Nasze ciasteczka jaglane,
zawierają ziarna sezamu i słonecznika, dzięki
czemu przyjemnie chrupią. Są doskonałym
źródłem błonnika, kwasów tłuszczowych
omega-3 oraz żelaza.
Ciasteczka są odpowiednie dla wegan oraz
osób dbających o składy żywności - nie ma
w nich konserwantów, tłuszczu palmowego,
ani GMO.
Ta zdrowa alternatywa dla standardowych
ciasteczek może być też świetną i smaczną
wizytówką Twojej firmy. Zapakujemy je w folię
biodegradowalną spersonalizowaną Twoją
grafiką lub logo.

13

CZEKOLADOWY LIZAK RÓŻA
nr kat.: 0299

Czekoladowa róża w formie lizaka to uroczy pomysł na prezent z okazji dnia kobiet, walentynek,
lecz także w ramach podziękowań lub gratulacji. Róże tworzymy w naszej Słodkiej Czekoladowni
z czekolady mlecznej, białej, deserowej lub rubinowej, posiadających certyfikat UTZ.
Czekolada rubinowa na rynku pojawiła się w 2017 roku. Swój delikatnie kwaskowaty smak
zawdzięcza specjalnej obróbce ziaren kakaowca, z których powstaje.
Papier, który pełni rolę powierzchni reklamowej dla Twojej firmy, posiada certyfikat FSC,
co oznacza, że pozyskiwany jest z recyclingu lub zrównoważonej wycinki.
Produkt personalizujemy za pomocą druku cyfrowego, dzięki czemu możemy odwzorować
każdy projekt klienta, a kolory na projekcie są idealnie nasycone i intensywne.
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SŁODKIE TRIO
nr kat.: 0272

Trzy rodzaje bakalii połączyliśmy z delikatną
czekoladą – rodzynki z białą, suszoną żurawinę
z deserową, a migdały, oprószone cynamonem,
z mleczną. Skryte w drewnianym pudełeczku
stanowią elegancki upominek dla tych, którzy cenią
sobie ekologiczne rozwiązania. Zachwycą każdego,
kto docenia smakowite upominki.
Klient wybierający nasze czekoladowe bakalie
ma możliwość wyboru personalizacji w formach:
- nadruku cyfrowego na etykiecie, zapewniającego
wysoką jakość grafiki
- nadruku utwardzanego światłem UV z fotograficzną
dokładnością oraz dowolną złożonością wzoru i ilości
kolorów. Metoda ta gwarantuje trwałość wydruku
nawet w zmiennych warunkach atmosferycznych,
szczególnie niskich i wysokich temperaturach
oraz ekspozycji na promieniowanie słoneczne.

SMAK TRADYCJI
nr kat.: 0065

Smak tradycji to piękny i smaczny prezent
szczególnie dla tych, którzy cenią ekologiczne
i nietuzinkowe rozwiązania.
W bombonierce o tej nazwie kryje się
7 słodkich pierogów w 3 formach:
- z mlecznej czekolady z nadzieniem malinowym
- z deserowej czekolady z nadzieniem
pistacjowym
- z białej czekolady z nadzieniem truskawkowym
Słodkości ukryliśmy w drewnianym, eleganckim
pudełeczku. Możesz spersonalizować je poprzez
etykietę z nadrukiem cyfrowym lub nadrukiem UV.
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W naszej Czekoladowni sami wytwarzamy
aż 5 smaków czekolady!
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Sami wytwarzamy dla Was czekoladę!
Wyprodukowane przez nas słodkie gadżety
reklamowe oraz czekoladowe prezenty są wykorzystywane i doceniane przez wiele marek na
całym świecie.
Czekolada, która wypełnia nasze produkcyjne
formy, jest dostępna w kilku wariantach.
Najczęstszym wyborem Klientów jest nasza
słynna czekolada mleczna. Dysponujemy również
wyborną czekoladą deserową, o różnej zawartości kakao. Proponujemy także białą o delikatnym
waniliowym aromacie oraz niepowtarzalną
rubinową w pięknym różowym kolorze.
To wszystko, w połączeniu z dbałością o najdrobniejszy detal, pozwala dostosować słodką reklamę do własnych upodobań, charakteru marki
czy pożądanego stylu. Eleganckie pralinki,
migdały skąpane w mlecznej czekoladzie i posypane cynamonem czy spersonalizowana forma
z czekolady w dowolnym kształcie? Naszym
Klientom oferujemy cała gamę czekoladowych
rozwiązań, dlatego mamy pewność, że zamawiający znajdą to, co w pełni odpowie na ich
potrzeby i oczekiwania.

Tym, co zdecydowanie wyróżnia SLODKIE,
jest wyśmienita czekolada gourmet.
Wytwarzamy ją sami, z wykorzystaniem wyłącznie najlepszych, naturalnych składników. Czekolada to nasza specjalność – własna przestrzeń
produkcyjna i najnowocześniejsze linie produkcyjne pozwalają nam na przygotowanie czekoladowych słodkości w pełni samodzielnie, w dowolnej formie, kształcie, rozmiarze i opakowaniu
poszukiwanym przez klienta.

Wypełnianie słodkich form jest tym, w czym
marka SLODKIE specjalizuje się od lat. Dziś jesteśmy w czołówce europejskich firm proponujących
swoim klientom czekoladowe upominki.

Stawiamy przede wszystkim na smak,
jakość i bezpieczeństwo.

Tym, co stanowi dodatkowy wyróżnik naszej
czekolady jest certyfikacja UTZ. To potwierdzenie,
że nasze produkty pochodzą wyłącznie z bezpiecznych, certyfikowanych plantacji. Czekolada
zaś jest przygotowywana z wysokiej jakości
ziaren kakaowca i nie zawiera barwników ani
aromatów.

Oferowane przez nas produkty cieszą się nie tylko
doskonałym, aksamitnym smakiem czekolady
gourmet, ale również pełną certyfikacją uznawaną na całym świecie.
Czekolada jest największą dumą marki Slodkie.
Od lat stale dopracowujemy nasze receptury,
poszerzając ofertę o pyszne i nietuzinkowe
nowości.

Na każdym etapie prac nad produktami ogromną wagę przywiązujemy do stosowania najwyższych standardów oraz zintegrowanego systemu
kontroli jakości. W efekcie dostarczamy doskonałą i pyszną czekoladę premium.

Nasz doświadczony zespół i zaplecze technologiczne pozwalają nam na przygotowanie czekoladek firmowych w dowolnym kształcie i smaku.
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KAMIENICZKA HERBACIANA
nr kat.: 0271
Nic nie rozgrzewa lepiej, niż pyszna herbata. Co powiesz na pomysłową kamieniczkę
z dwiema puszkami pełnymi liściastej, aromatycznej herbaty?
W puszkach, które możesz dowolnie personalizować, zamknęliśmy dwie herbaty: Earl Grey ze skórką
pomarańczy oraz zieloną Gunpowder ze skórką cytryny, pomarańczy, ananasem oraz płatkami
nagietka i słonecznika. Nie tylko smaczne, ale i zdrowe! Obydwie propozycje są bogate w witaminę C!

herbata Earl Grey
ze skórką pomarańczy

herbata zielona
Gunpowder

Kamieniczka herbaciana została wykonana z papieru z Certyfikatem FSC. Zawarte w jej
wnętrzu piękne puszki są zachowane w duchu less waste - możesz je ponownie wykorzystać.
Dodatkowo herbaty zapakowaliśmy w folię biodegradowalną. Taka kombinacja daje nam
produkt w pełni ekologiczny.
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SASZETKA HERBATY

nr kat.: 0063

Personalizowana saszetka herbaty to uniwersalny gadżet dla
Twojej firmy. Świetnie spełni się jako dodatek np. do filiżanek
wręczanych w prezencie pracownikom lub nienachalna forma
reklamy.
Do wyboru:
- herbata zielona, czyli bomba naturalnych składników i witamin
doskonale wpływających na zdrowie, przemianę materii
i koncentrację
- czarna herbata Earl Grey zawdzięczająca swój smak i aromat
olejkowi z bergamotki, dodająca energii, wspomagająca
odporność oraz będąca źródłem witaminy C
Zapakowana w papier z domieszką folii (którą zredukowaliśmy
aż o 65%) gwarantuje świeżość i intensywność smaku herbaty.
Personalizacji podlega cała powierzchnia saszetki
oraz herbaciany tag. Dodatkowo możesz wybrać pomiędzy
papierem białym i kraftowym.

HERBATA W PUSZCE
nr kat.: 0518

Duża, solidna, stalowa puszka z grafiką lub logo Twojej
marki, a w niej 100 g wysokojakościowej herbaty liściastej.
Do wyboru:
- zielona herbata Gunpowder, która swoją nazwę zawdzięcza wizualnemu podobieństwu do prochu strzelniczego.
Jej liście są suszone natychmiast po zerwaniu, aby nie
dopuścić do procesu fermentacji. Dzięki temu zabiegowi
wspiera przemianę materii oraz poprawia koncentrację
- czarna herbata Earl Grey, która swój smak i aromat
zawdzięcza olejkowi eterycznemu z bergamotki, dodaje
energii, pobudza pracę mózgu i obniża poziom cukru
we krwi.
Aby zachować intensywny aromat herbaty, zabezpieczyliśmy ją biodegradowalną folią, a następnie zamknęliśmy
w stalowej puszce. Papierową etykietę z certyfikatem FSC
możesz spersonalizować swoim projektem graficznym.
herbata Earl Grey
ze skórką pomarańczy
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herbata zielona
Gunpowder

KAWA MIELONA 25 g
nr kat.: 0274

Jeśli szukasz głębokiego, aromatycznego smaku
kawy, którą będziesz mógł spożywać o dowolnej
porze dnia, powinieneś spróbować naszej
100% Arabica. Opakowanie o gramaturze 25 g
to doskonały upominek dla Twoich współpracowników, którzy w przerwie od pracy lubią rozkoszować
się aromatycznym kubkiem kawy.
By chronić kawę przed utratą aromatów, pakujemy
ją w specjalną folię oraz trapezową, stojącą torebkę
wykonaną z papieru z certyfikatem FSC.
Personalizowaną grafikę na opakowaniu wykonujemy
wysokiej jakości drukiem cyfrowym. Metoda ta umożliwia realizację dowolnego projektu przy zachowaniu
wszystkich szczegółów grafiki.

KAWA MIELONA 50 g
nr kat.: 0275

Uprawiana w Afryce i Ameryce Południowej
Arabica uważana jest za jedną z najlepiej
zrównoważonych kaw na świecie. Nic więc
dziwnego, że tak często wybierana jest jako
aromatyczny upominek dla bliskich
lub pracowników firmy.
By chronić kawę przed utratą aromatów pakujemy
ją w specjalną folię oraz trapezową, stojącą torebkę
wykonaną z papieru z certyfikatem FSC.
Personalizowaną grafikę na opakowaniu
wykonujemy wysokiej jakości drukiem cyfrowym.
Metoda ta umożliwia realizację dowolnego projektu
przy zachowaniu wszystkich szczegółów grafiki.
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MODULO BAR
nr kat.: 0290

Słony karmel i mleczna czekolada to uniwersalne oraz uwielbiane przez wielu
połączenie. Modulo Bar to przepyszne nadzienie zamknięte w klasycznej czekoladowej
tabliczce. Każda kostka wyróżniona jest innym geometrycznym kształtem, dzięki czemu
jedzenie jej jest prawdziwą przyjemnością nie tylko na poziomie smakowym, ale także
wizualnym.
Modulo Bar to 120 g czekolady najwyższej jakości z certyfikatem UTZ
w biodegradowalnym opakowaniu. Spersonalizować możesz całą jego powierzchnię.
Nie ogranicza Cię żaden projekt graficzny, ilość kolorów ani poziom skomplikowania.
Wystarczy odrobina wyobraźni, kolory marki, logotyp w wybranym przez Ciebie miejscu
i piękny projekt gotowy!
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MODULO CUBE
nr kat.: 0292
Rozpływają się w ustach, skrywają smaczną niespodziankę...
Mowa o naszych nadziewanych kostkach Modulo Cube!
Wykonaliśmy je z czekolady mlecznej z certyfikatem UTZ
i wypełniliśmy nadzieniem o smaku słonego karmelu.
Są idealnym produktem na wszelkiego rodzaju imprezy
masowe, czy wydarzenia firmowe.
W opakowaniu znajdziesz czekoladową kostkę w jednej
z dwunastu form geometrycznych.
Oferujemy możliwość zapakowania produktu
w ekologiczną folię biodegradowalną.

MODULO TRIO
nr kat.: 0291

Jeśli szukasz idealnego upominku dla swoich
współpracowników lub partnerów
biznesowych, mamy dla Ciebie pyszną
propozycję – kompaktowe Modulo Trio.
Delikatny batonik z czekolady mlecznej
z certyfikatem UTZ wypełniliśmy rozpływającym
się w ustach nadzieniem o smaku słonego
karmelu. Każda z kostek zaskakuje swoją
nietypową geometryczną formą.
Biodegradowalna folia oraz papierowe
opakowanie, w którym umieszczamy łakocie,
zapewniają przyjazność środowisku i świeżość
produktów.
Druk cyfrowy umożliwia pełną personalizację
opakowania z zachowaniem wysokiej jakości
i dokładnego odwzorowania projektu.
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CZEKOLADOWA PRALINKA
nr kat.: 0293

Czekoladowe pralinki to elegancka alternatywna
dla standardowych słodyczy reklamowych. Urzekają swoją
klasyczną i ponadczasową formą. Do wyboru masz trzy smaki:
kawowy, miętowy i pistacjowy.
Niezależnie od charakteru branży, czekoladowe pralinki sprawdzą się jako smaczna przekąska. Mogą być również słodkim
powitaniem dla gości odwiedzających Twoją firmę.
Folię w wybranym przez Ciebie kolorze można spersonalizować,
umieszczając na niej logo firmy.
Certyfikat UTZ, który posiada nasza czekolada, zapewnia,
że kakao użyte do wyrobów pochodzi z certyfikowanych upraw.

PUSZKA PROSTOKĄTNA
MINI PRESS & PRINT
nr kat.: 0234
Personalizowana puszka press and print to doskonała
opcja dla tych, którzy cenią sobie możliwość wyboru.
Oferujemy aż 7 możliwości:
- cukierki pudrowe owalne (miętowe)
- cukierki pudrowe mini (miętowe)
- pastylki mini bez cukru (miętowe)
- owocowe żelki Jelly&Jelly
- guma do żucia bez cukru
- drażetki Dots (miętowe lub owocowe)
- drażetki Minis
Jako jedyni oferujemy wytłoczenie Twojego logo
na puszce!
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SŁODKIE PIEROGI

nr kat.: 0300

Pierogi w słodkiej wersji to idealny prezent dla pracowników lub partnerów nowoczesnej firmy
ceniącej klasykę.
Mix czekoladowych pralin we wdzięcznym kształcie jednego z ulubionych polskich dań wykonujemy
we własnej Czekoladowni. Mleczne pierogi z nadzieniem malinowym, białe - z truskawkowym,
a deserowe - z pistacjowym, to zestaw idealny dla każdego miłośnika czekolady!
Nasze pierogi podajemy w metalowej puszce z okienkiem, dzięki czemu, w myśl zasady less waste,
na pewno znajdzie zastosowanie nawet po zjedzeniu słodkiej zawartości!
Puszkę możesz spersonalizować na dwa sposoby: nadrukiem cyfrowym na naklejce lub nadrukiem
cyfrowym UV.
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BOMBONIERKA ROZMAITOŚCI
nr kat.: 0294

Bombonierka rozmaitości poleca się jako personalizowany prezent dla pracowników Twojej firmy.
Czekoladowa pralinka z belgijskiej czekolady mlecznej z certyfikatem UTZ. W ekologicznym
papierowym opakowaniu kryją się trzy smaki pralinek: miętowy, kawowy i pistacjowy.
Papierową banderolę możemy spersonalizować według dowolnego projektu.
Grafiki przygotowane metodą druku cyfrowego są nasycone, intensywne i bogate w szczegóły.
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W naszej ofercie znajdziesz produkty dostosowane
do zróżnicowanych potrzeb dietetycznych. Wśród nich
wyróżniamy słodycze wegańskie, bezglutenowe czy
o obniżonej zawartości cukru.
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Czy wiesz, że możesz dowolnie
personalizować nasze produkty?
Słodkie produkty, personalizujemy
na trzy sposoby:
DOWOLNY KSZTAŁT
CZEKOLADY
Czekoladowy samolot, van, a może smartphone?
Dysponujemy kilkudziesięcioma kształtami gotowych wzorów, jednak jesteśmy w stanie stworzyć
kolejne, zupełnie nowe, dostosowane do indywidualnych oczekiwań naszych Klientów.
NADRUK
NA PRODUKCIE

Wiemy, jak ważne jest wyróżnienie się na tle
konkurencji i budowanie spójnej komunikacji
marki, dlatego poza standardową ofertą możemy
wykonać oryginalny produkt na specjalne życzenie Klienta. Realizujemy nawet najbardziej
nieszablonowe projekty!

Drugą możliwością personalizacji produktów
jest bezpośredni nadruk cyfrowy na czekoladzie,
lizakach, ciasteczkach przy pomocy jadalnych
i całkowicie bezpiecznych tuszy spożywczych.

BRANDOWANE
OPAKOWANIE

Dzięki rozbudowanemu parkowi maszynowemu
do wytwarzania opakowań i konfekcjonowania
słodyczy oraz własnym maszynom drukującym,
mamy szansę realizować różnego rodzaju zindywidualizowane zamówienia, które wykonujemy
z zachowaniem obowiązujących norm i wymagań.

Specjalnie dla klienta projektujemy zindywidualizowane opakowanie: od nowego kształtu
i wykrojnika, aż po personalizację pudełka.
Jesteśmy w stanie drukować na wielu rodzajach
surowców:
- papier
- papier z zawartością folii
- folia
- metal
- drewno
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Poznaj produkt, który zachwyca!
CHOCOLATE SURPRISE
w dwóch smakach do wyboru!

mleczna czekolada
z czerwonymi owocami

mleczna czekolada
z liofilizowaną pomarańczą

JAK PRZYGOTOWAĆ
CHOCOLATE SURPRISE?
1. Weź ulubiony kubek i zagrzej w nim mleko.
2. Dodaj Chocolate Surprise.
3. Poczekaj 2 minuty i wymieszaj.
Smacznego!
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CHOCOLATE SURPRISE
nr kat.: 0301

Chocolate surprise to efektowna czekoladowa kula skrywająca w środku liofilizowaną
pomarańczę lub czerwone owoce. Możesz rozpuścić ją w gorącym mleku i spożyć jako
aromatyczny napój lub zjeść w formie czekoladki – wybór należy do Ciebie. Ten produkt
szczególnie polecamy tym, którzy uwielbiają zaskakiwać nietuzinkowymi formami
promocji.
Ta niestandardowa słodycz to także duża powierzchnia zadruku. Na papierowe
opakowanie z certyfikatem FSC możemy nanieść dowolną grafikę. Projekty drukowane
metodą cyfrową są intensywne i nasycone.
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DOUBLE CHOCOLATE SURPRISE
nr kat.: 0302

Czy jest coś lepszego od czekoladowej niespodzianki? Podwójna niespodzianka!
Aż dwie czekoladowe kule skrywające w swoim wnętrzu liofilizowane owoce
to doskonały pomysł na chrupiącą, słodko-kwaśną przekąskę lub nietuzinkową
gorącą czekoladę!
Oprócz podwójnej dawki słodyczy, dajemy Ci też możliwość spersonalizowania
opakowania, dzięki czemu Twoja marka na pewno zapadnie w pamięć potencjalnym
klientom, a pracownikom przyniesie jeszcze więcej pozytywnych skojarzeń.
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BOMBONIERKA ELEGANCE
nr kat.: 0287

Bombonierka Elegance to idealny prezent dla pracowników, słodkie podziękowanie dla klienta
lub jubileuszowy upominek. To dwa rodzaje wyjątkowych pralinek o geometrycznym kształcie,
zamknięte w efektownym opakowaniu.
Ulubioną przez wielu czekoladę mleczną zestawiliśmy z elegancką rubinową o wyjątkowej,
jagodowej nucie smakowej. Każda pralina skrywa w sobie nadzienie z dodatkiem pistacji
lub orzechów laskowych.
Ta bombonierka to projekt dla osób ceniących nowoczesność. Cyfrowy nadruk z lokowaniem
Twojej marki możliwy jest na banderoli otaczającej eleganckie pudełko.
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BOMBONIERKA PRESTIGE
nr kat.: 0288

Aż 13 wyjątkowych pralin zamkniętych w jednej, eleganckiej bombonierce. Ten niebanalny
produkt jest wytwarzany, a następnie personalizowany w naszej warszawskiej Czekoladowni.
Dwa niepowtarzalne smaki, czyli czekolada rubinowa z nadzieniem pistacjowym
oraz czekolada mleczna z nadzieniem orzechowym, zapewniają odbiorcom prezentu
nie tylko świetny smak, ale także połączenie, o którym trudno zapomnieć.
Minimalistyczna forma pudełka pozwala na naniesienie na banderolę każdego projektu.
Dzięki zastosowaniu druku cyfrowego, kolory są intensywne, a detale szczegółowe.
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GALARETKA PURE FRUIT
nr kat.: 0284

50% naturalnych owoców w składzie produktu
i oryginalna receptura. Bez konserwantów,
sztucznych barwników, aromatów, laktozy
i glutenu, ale za to z pełnią owocowego smaku.
Taka właśnie jest galaretka Pure Fruit.
Pyszne, słodkie i wartościowe, a do tego
z możliwością zapakowania w folię
biodegradowalną.

KAWA MIELONA 100 G
nr kat.: 0276

Kuszący zapach i głęboki, autentyczny smak? Prezentujemy
naszą kawę – 100% Arabica – uważaną za jedną z najlepiej
zrównoważonych kaw świata. To idealny prezent dla
współpracowników, którzy doceniają małe, ale znaczące gesty.
Gatunek Arabica charakteryzuje się harmonijnym połączeniem
kwasowych i gorzkawych akcentów. By uchronić kawę przed
utratą aromatów, pakujemy ją w specjalną folię oraz wkładamy
do stalowej puszki, nadającej się do recyclingu lub ponownego
wykorzystania w myśl zasady less waste.
Personalizowaną etykietę na puszce wykonujemy wysokiej
jakości drukiem cyfrowym. Metoda ta umożliwia realizację
dowolnego projektu przy zachowaniu wszystkich szczegółów
grafiki.
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VELVET HEARTS
nr kat.: 0289

Velvet Hearts to wyjątkowe praliny, które dzięki kształtowi uroczych serduszek,
je się także oczami. Wiśniowe nadzienie i czekolada muśnięta jadalnym brokatem
sprawiają, że to prezent nie tylko smaczny, ale także oryginalny. Doskonale
sprawdzi się jako upominek dla klienta, pracownika lub partnera biznesowego.
Etyczna uprawa kakao, z którego powstają praliny, potwierdzona jest certyfikatem UTZ.
Opakowanie jest w całości biodegradowalne i wykonane papieru z certyfikatem FSC.
Opakowanie możesz dowolnie spersonalizować.
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miejsce
na wiztytówkę

BIG WELCOME BOX
nr kat.: 0286

Big Welcome Box to doskonały prezent na powitanie nowego klienta lub pracownika.
Eleganckie opakowanie, a w nim aż 8 batoników wykonanych we własnej czekoladowni
Slodkie. Każdy z batoników skrywa nadzienie z różnymi rodzajami alkoholi: whisky,
likierem pomarańczowym, wiśniowym oraz piołunowym.
Batoniki pakujemy w złotą lub srebrną owijkę do wyboru. Na całym pudełku możemy umieścić
Twój projekt graficzny oraz logo.
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miejsce
na wiztytówkę

WELCOME BOX
nr kat.: 0285

Welcome Box to 4 batoniki wykonane z czekolady z certyfikatem UTZ, wypełnione
nadzieniem z różnymi rodzajami alkoholi: whisky, likierem pomarańczowym, likierem
wiśniowym i likierem piołunowym. W każdym zestawie znajduje się mix wszystkich
4 smaków.
Pudełko posiada możliwość całościowej personalizacji nadrukiem cyfrowym,
czyli bez ograniczeń względem ilości kolorów oraz skomplikowania projektu graficznego.
Welcome Box idealnie sprawdzi się jako upominek na powitanie nowego pracownika,
klienta lub jako wysyłka do klienta przy zmianie opiekuna - w każdym Welcome Box
znajduje się bowiem miejsce na wizytówkę.
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SLODKIE CERTYFIKATY
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.
Produkty oznaczone UTZ wytwarzane są z surowców pochodzących z uczciwych i zrównoważonych upraw.
Program UTZ Better farming Better future umożliwia rolnikom: stałe doskonalenie nienaruszających równowagi
ekologicznej metod uprawy, poprawę warunków pracy, życia i edukację dzieci oraz dba o środowisko naturalne

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.
Contains no ingredients derived from animals and not produced by using any animals componetns.
Produkt odpowiedni dla wegan.

Produkt odpowiedni dla wegetarian. Contains no ingredients derived from animals.
Possible exceptions: milk, egg, honey or beeswax.

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
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slodkiecom
slodkiecom
www.slodkie.com

z przyjemnością łączymy biznes

