WIELKANOC
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Nic tak nie cieszy, jak pyszny, dopieszczony upominek od serca.
Właśnie w takich się specjalizujemy! Z wielką radością przedstawiamy katalog
z wielkanocnymi produktami od SLODKIE.

W tym roku postawiliśmy na trzy linie produktowe:
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Pastelową, pozytywną i uroczą, bazującą na wiosenno-wielkanocnych motywach.
Produkty te pokochają marki, które chcą dawać przede wszystkim RADOŚĆ!
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Ekologiczną, rustykalną z nutą elegancji. Produkty z tej linii doskonale sprawdzą się wśród
marek bliskich naturze, dbających o środowisko oraz ceniących prostotę i minimalizm.
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Elegancką, stonowaną, inną niż wszystkie. Ciemne, głębokie kolory
z delikatnymi wiosennymi motywami to doskonały wybór dla marek premium.

Ilustracje, które stały się bazą dla wielkanocnych opakowań,
stworzone zostały przez Polę Augustynowicz.
Pola Augustynowicz to urodzona w 1989 roku ilustratorka
i projektantka graficzna. Studiowała edukację artystyczną na
Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz dziennikarstwo
i komunikację społeczną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Ilustruje artykuły, książki, projektuje plakaty, opakowania
i wzory na tekstylia, prowadzi warsztaty, bierze udział
w targach designu i w wystawach. Laureatka licznych
konkursów i biennale graficznych. Współtworzy też kolektyw
ilustratorski ILU NAS JEST.

Pola Augustynowicz

“Zawsze bardzo cieszymy się z możliwości
współpracy z młodymi, zdolnymi artystami.
Pola Augustynowicz, która stworzyła dla nas
ilustracje do katalogu wielkanocnego,
to osoba nie tylko świetnie rozumiejąca potrzeby
klienta, ale potrafiąca też przenieść jego wizję
na rzeczywisty obraz. Nie mogę doczekać się
następnych wspólnych projektów. Mam nadzieję,
że tak jak ja będziecie zachwyceni produktami,
które ujrzycie na następnych stronach katalogu!”

Anna Garmada
Prezes Zarządu
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Mini Pisanka 40g
nr kat.: 0360C

Jeśli szukasz uniwersalnego upominku dla klientów - polecamy Mini
Pisankę! Możemy przygotować ją na bazie czekolady mlecznej,
deserowej lub białej. Oczywiście w naszej Słodkiej Czekoladowni!
Etyczna uprawa kakao, z którego powstaje czekolada, potwierdzona
jest certyfikatem UTZ.
Pudełko posiada możliwość całościowej personalizacji nadrukiem
cyfrowym, czyli bez ograniczeń względem ilości kolorów oraz
skomplikowania projektu graficznego.
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Bunny Tail
nr kat.: 0068

Jeśli szukasz prezentu, który spowoduje uśmiech
na twarzy obdarowanego - polecamy Bunny Tail!
To 4 czekoladki imitujące ogonek króliczka wielkanocnego, które przygotowujemy na bazie czekolady
mlecznej, deserowej, deserowej 72% kakao lub białej.
Sam decydujesz, który rodzaj czekolady ma znaleźć się
w personalizowanym przez Ciebie pudełku.
Etyczna uprawa kakao, na bazie którego powstają
nasze czekolady, potwierdzona jest certyfikatem UTZ.
Pudełko posiada możliwość całościowej personalizacji
nadrukiem cyfrowym, czyli bez ograniczeń względem
ilości kolorów oraz skomplikowania projektu graficznego.

Bunny Nose

nr kat.: 0069

Bunny Nose to kreatywny pomysł na prezent dla osób
lubiących słodkie upominki i to nie tylko w znaczeniu
dosłownym! To 4 czekoladki imitujące nos króliczka
wielkanocnego, które przygotowujemy na bazie
czekolady mlecznej, deserowej, deserowej 72% kakao
lub białej. Sam decydujesz, który rodzaj czekolady ma
znaleźć się w personalizowanym przez Ciebie pudełku.
Etyczna uprawa kakao, na bazie którego powstają
nasze czekolady, potwierdzona jest certyfikatem UTZ.
Pudełko posiada możliwość całościowej personalizacji
nadrukiem cyfrowym, czyli bez ograniczeń względem
ilości kolorów oraz skomplikowania projektu graficznego.
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Torebka Mała Wielkanocna
nr kat.: 0352L

Torebka Mała Wielkanocna poleca się jako prezent
dla osób ceniących elegancję i klasykę. Trzy wyjątkowe zawartości do wyboru, zamknięte w efektownej
torebce z dowolnym nadrukiem to świetny pomysł
na upominek dla pracowników Twojej firmy.
Do wyboru:
- czekoladowe jajeczka z nadzieniem orzechowym
- rodzynki w białej czekoladzie
- migdały w białej czekoladzie z truskawkami
Zawartość możemy zapakować w folię biodegradowalną, co w połączeniu z kartonowym opakowaniem
daje nam produkt w pełni biodegradowalny.
Personalizowaną grafikę na opakowaniu wykonujemy
wysokiej jakości drukiem cyfrowym. Metoda ta umożliwia realizację dowolnego projektu przy zachowaniu
wszystkich szczegółów grafiki.

Wielkanocna Farma
nr kat.: 0029

Nie możesz zdecydować się na formę prezentu
wielkanocnego? Polecamy Wielkanocną Farmę,
czyli upominek kryjący w sobie aż 4 czekoladki
w różnych kształtach! Wielkanocną Farmę możemy
przygotować na bazie wybranej przez Ciebie
czekolady: rubinowej, mlecznej, deserowej
oraz białej.
Etyczna uprawa kakao, na bazie którego powstają
nasze czekolady, potwierdzona jest certyfikatem UTZ.
Opakowanie wykonane jest z papieru z certyfikatem
FSC. Pudełko posiada możliwość całościowej
personalizacji nadrukiem cyfrowym, czyli bez
ograniczeń względem ilości kolorów oraz
skomplikowania projektu graficznego.
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Choco Puzzle 3D Baran
nr kat.: 0331D

Choco puzzle w 3D to doskonały pomysł na prezent dla klientów i partnerów
kreatywnych. To także świetny pomysł na aktywizację pracowników!
Dzięki temu, że czekoladowa figurka jest do samodzielnego złożenia dostarcza dużo radości i wspaniale integruje ludzi!
Choco puzzle 3D baran kryją w sobie czekoladową figurkę baranka
z posypką. Do wyboru w trzech wariantach: na bazie czekolady mlecznej,
deserowej lub białej. Posypki zaś, typowo wiosenne, to polne kwiaty,
czyli suszone płatki nagietka i bławatka oraz migdały w płatkach róż.
Opakowanie personalizujemy według dowolnego projektu.
Druk cyfrowy zapewnia pełną gamę kolorów i wysoką jakość nadruku.
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Choco Puzzle 3D Zajączek
nr kat.: 0331C

Choco puzzle w 3D to doskonały pomysł na prezent dla klientów
i partnerów biznesowych. To także świetny pomysł na aktywizację
pracowników! Dzięki temu, że czekoladowa figurka jest do samodzielnego
złożenia - dostarcza dużo radości.
Choco puzzle 3D zajączek kryją w sobie czekoladową figurkę zajączka
z posypką. Do wyboru w trzech wariantach: na bazie czekolady mlecznej,
deserowej lub białej. Posypujemy ją polnymi kwiatami, czyli suszonymi
płatkami nagietka i bławatka oraz migdałami w płatkach róż.
Opakowanie personalizujemy według dowolnego projektu.
Druk cyfrowy zapewnia pełną gamę kolorów i wysoką jakość nadruku.
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Czekoladowe Jajeczka
Saszetka
nr kat.: 0051
Szukasz drobnego upominku dla pracowników,
który umili im wielkanocny okres? Już go znalazłeś!
Nasza Wielkanocna saszetka poleca się na mini
prezent. W środku znajdziesz 2 czekoladowe jajeczka
z nadzieniem orzechowym. A na zewnątrz? Eko
możliwości! Produkt możemy zapakować w 100% eco
folię biodegradowalną, z możliwością personalizacji.
Dzięki temu logo Twojej firmy będzie pięknie
wyeksponowane.

Bunny Bag Choco
nr kat.: 0037

Słodkie, czekoladowe jajeczka w urokliwym
opakowaniu, które zachwycą każdego tak w skrócie można opisać Bunny Bag Choco!
Pięć czekoladowych jajeczek z mlecznej czekolady
w złotej folii pakujemy w woreczek imitujący
wielkanocnego zająca. Do upominku dołączamy
karnet z dwustronnym nadrukiem, który możesz
dowolnie spersonalizować.
Logo firmy w połączeniu z grafiką wielkanocną
i życzeniami w tak nietypowej formie zdecydowanie
skradną serca Twoich pracowników lub kontrahentów.

10

Zielony Króliczek
nr kat.: 0256

Zielony Króliczek to wielkanocny upominek,
który wywoła uśmiech na twarzach Twoich
pracowników! Aż 8 nadziewanych czekoladowych
jajeczek zamknęliśmy w urokliwym, materiałowym
opakowaniu.
Do Zielonego Króliczka dołączamy karnecik
z dwustronnym nadrukiem, który możesz dowolnie
spersonalizować.
Karnet posiada możliwość całościowej personalizacji
nadrukiem cyfrowym, czyli bez ograniczeń względem
ilości kolorów oraz skomplikowania projektu
graficznego.

Różowy Króliczek

nr kat.: 0255

Różowy Króliczek to doskonały upominek
dla wszystkich ceniących nie tylko pyszne, lecz także
zdrowe przekąski! Mowa o naszych ciasteczkach
owsianych mini z kawałkami czekolady,
które są doskonałym źródłem błonnika.
W urokliwym, materiałowym opakowaniu znajdziesz
ciasteczka, które zapakujemy w folię biodegradowalną. Do Różowego Króliczka dołączamy także
karnecik z dwustronnym nadrukiem, który możesz
dowolnie spersonalizować.
Karnet posiada możliwość całościowej personalizacji
nadrukiem cyfrowym, czyli bez ograniczeń względem
ilości kolorów oraz skomplikowania projektu
graficznego.
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Słodki Karnet Wielkanocny
nr kat.: 0006E

Słodki Karnet to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich tych,
którzy lubią nieszablonowe projekty. Możesz umieścić na nim swoje logo,
kod QR prowadzący do oferty, czy strony internetowej. To także ciekawe
rozwiązanie jako nietypowa forma wizytówki ze słodkim upominkiem!
Co ważne - czekoladkę znajdującą się w Słodkim Karnecie możemy
przygotować z uroczym wielkanocnym nadrukiem wykonanym jadalnymi
i całkowicie bezpiecznymi tuszami spożywczymi!
Karnet posiada możliwość całościowej personalizacji nadrukiem
cyfrowym, czyli bez ograniczeń względem ilości kolorów oraz
skomplikowania projektu graficznego.
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Choco Text 3 Linie w Kopercie Separate Easter
nr kat.: 0593S Easter

Chcesz złożyć partnerom lub pracownikom spersonalizowane życzenia?
Choco Text to doskonały pomysł na ich przekazanie!
Na 24 czekoladkach mlecznych, białych lub deserowych możesz umieścić wybrany
tekst i zachwycić odbiorcę słodkich życzeń. Dodatkowo możesz urozmaicić swoją
wielkanocną wiadomość, dodając czekoladki z kolorowym nadrukiem wykonanym
jadalnymi i całkowicie bezpiecznymi tuszami spożywczymi!
Opakowanie personalizujemy według dowolnego projektu.
Druk cyfrowy zapewnia pełną gamę kolorów i wysoką jakość nadruku.
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Choco Text 4 Linie w Kopercie Separate Easter
nr kat.: 0594S Easter

Pomysłowy, pyszny i od serca - tak w skrócie można nazwać Choco Text!
Produkt skrywa aż 32 czekoladki, na których możesz umieścić wybrane życzenia
z okazji Wielkanocy. Do wyboru czekolada mleczna, deserowa lub biała!
A na wybranych przez siebie czekoladkach, możesz dodać kolorowy nadruk
wykonany tuszami spożywczymi: jadalnymi i bezpiecznymi.
Opakowanie personalizujemy według dowolnego projektu.
Druk cyfrowy zapewnia pełną gamę kolorów i wysoką jakość nadruku.

14

zdjęcie kompozycyjne
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Zmieniamy się dla Was!

Rok 2022 jest dla nas absolutnie wyjątkowy,

W SLODKIE planujemy celebrować przez cały

ponieważ obchodzimy jubileusz 25-lecia

rok! Czym jednak byłyby urodziny bez

marki SLODKIE. Jesteśmy dumni tym bardziej,

prezentów? Z okazji naszego jubileuszu,

że podczas ostatniego ćwierćwiecza ciężko

to właśnie my będziemy je wręczać! W ciągu

pracowaliśmy na miano jednego

całego 2022, planujemy zrealizować 25 akcji

z europejskich liderów w produkcji

o charakterze CSR-owym, wprowadzając

słodyczy reklamowych.

szereg zmian wewnętrznych, a także wspierając potrzebujące osoby, organizacje oraz
środowisko.

Od lat zdajemy sobie sprawę,
jak ogromny wpływ na środowisko naturalne mogą mieć nawet drobne decyzje
każdego z nas. Właśnie dlatego,
w działalności SLODKIE postawiliśmy
na ekologię. Jako jedyny w Polsce
producent słodyczy reklamowych ,
cieszymy się certyfikatem FSC® C155076,
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 Awards 2021 nagroda za „Zrównoważony rozwój
w branży produktów promocyjnych”.

Z dumą ogłaszamy też, że jedną
z pierwszych spośród 25 Slodkich akcji
CSR w 2022 roku jest współpraca
z Fundacją Las na Zawsze. Jej misją jest
sadzenie i zabezpieczanie przyszłości
lasów. Już od tego roku za każde złożone
zamówienie posadzimy 1m2 lasu.
W SLODKIE znajdziesz nie tylko las
pomysłów, ale i pomożesz posadzić ten
prawdziwy! Wierzymy, że razem możemy
minimalizować zmiany klimatyczne!
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Malinowa Rozkosz
nr kat.: 0091

Mleczna czekolada z nadzieniem malinowym to prawdziwa Malinowa
Rozkosz! Każda kostka wyróżniona jest geometrycznym kształtem,
dzięki czemu jedzenie jej jest prawdziwą przyjemnością nie tylko
na poziomie smakowym, ale także wizualnym.
Malinowa Rozkosz to 30 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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Elegant Bar
nr kat.: 0094

Elegant Bar to propozycja, która sprosta wymaganiom
nawet najwybredniejszych amatorów czekolady.
Możemy przygotować go na bazie czekolady
rubinowej, mlecznej, deserowej lub białej. Do tego
ulubiona posypka i gotowe! Ten produkt szczególnie
polecamy tym, którzy uwielbiają zaskakiwać
nietuzinkowymi formami promocji.
Czekoladę pakujemy w folię biodegradowalną,
co w połączeniu z papierem certyfikowanym FSC daje
nam produkt w pełni biodegradowalny.

- wiosenna łąka – zielony
maczek ze skórką pomarańczy

- polne kwiaty

- migdały w płatkach róż

- owoce z karmelem – ananas,
truskawka i słony karmel

Dajemy Ci możliwość spersonalizowania opakowania,
dzięki czemu Twoja marka na pewno zapadnie
w pamięć potencjalnym klientom, a pracownikom
przyniesie jeszcze więcej pozytywnych skojarzeń.

Kolorowa Pisanka

nr kat.: 0020

A gdyby nie trzeba było wybierać jednego rodzaju
czekolady? Kolorowa pisanka to doskonałe
rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy cenią
różnorodność. Aż trzy czekolady tworzące jedną,
wielkanocną pisankę!
Kolorowa Pisanka składa się z czekolad: mlecznej
z pomarańczą, białej z żurawiną i deserowej
z ananasem. Każda z nich posiada certyfikat UTZ.
Spersonalizować możesz całą powierzchnię jej
opakowania. 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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Spersonalizuj
czekoladę!

Choco4mat Jajo
nr kat.: 0314

Pomysłowy prezent wykonany na bazie czekolady z wymyślonym przez
Ciebie indywidualnym wzorem lub Twoim logo? Taki jest właśnie Choco4mat
Jajo! To idealna propozycja dla każdej osoby, która pragnie przenieść swój
pomysł nie tylko na papier, lecz także na czekoladę.
Choco4mat przygotujemy na bazie czekolady mlecznej, deserowej lub białej.
Opakowanie tego produktu to także duża powierzchnia zadruku.
Na papierowy kartonik z certyfikatem FSC możemy nanieść dowolną grafikę.
Projekty drukowane metodą cyfrową są intensywne i nasycone.
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Bubble Lamb
nr kat.: 0013

Pomysł na efektowny upominek dla amatorów kreatywnych słodkości?
Polecamy Bubble Lamb, który oprócz zapadającej w pamięć formy, wyróżnia się także
pysznym smakiem czekolady!
Każdy baranek to 40 g czekolady w uroczym kształcie.
Możemy przygotować go na bazie czekolady rubinowej, mlecznej, deserowej lub białej.
Opakowanie wykonane jest z papieru z certyfikatem FSC.
Pudełko posiada możliwość całościowej personalizacji nadrukiem cyfrowym,
czyli bez ograniczeń względem ilości kolorów oraz skomplikowania projektu
graficznego.
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Easter Six
nr kat.: 0538

Szukasz prezentu w nietuzinkowej formie,
który zaskoczy Twoich pracowników, klientów
lub partnerów w biznesie? Polecamy Easter Six!
Zestaw 6 czekoladowych jajeczek z nadzieniem
orzechowym zapakowanych w wytłaczankę
zdecydowanie zaskoczy każdego z obdarowanych.
Papierową banderolę możemy spersonalizować
według dowolnego projektu. Grafiki przygotowane
metodą druku cyfrowego są nasycone, intensywne
i bogate w szczegóły.

Czekoladowe Jajko Mini 10 g
nr kat.: 0223

Małe, urocze i z pomysłem - takie jest nasze
Czekoladowe Jajko Mini. Całe opakowanie,
z wyjątkiem folii, możesz dowolnie spersonalizować.
Do tego nie zawiera glutenu i może posłużyć jako
upominek dla osób na diecie wegetariańskiej!
Czekoladowe Jajko Mini to czekolada mleczna
w eleganckiej, złotej folii.
Personalizowaną grafikę na opakowaniu wykonujemy
wysokiej jakości drukiem cyfrowym. Metoda ta
umożliwia realizację dowolnego projektu przy
zachowaniu wszystkich szczegółów grafiki.
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Promo Card Wielkanocny
nr kat.: 0050

Pomysł na kartkę promującą Twoją markę
w nietypowym wydaniu? Polecamy Promo Card
Wielkanocny! Dzięki połączeniu dowolnej grafiki
z dwoma czekoladowymi jajeczkami z nadzieniem
orzechowym, zdecydowanie skradniesz serca
i podniebienia Twoich klientów!
Kartka posiada możliwość całościowej personalizacji
nadrukiem cyfrowym, czyli bez ograniczeń względem
ilości kolorów oraz skomplikowania projektu
graficznego.

Świąteczna Kartka z Kurkami
nr kat.: 0049

Koniec z klasycznymi życzeniami.
Przyszedł czas na urozmaicenie ich... czekoladą!
Świąteczna Kartka z Kurkami to doskonały pomysł
na dodatek do prezentu lub upominek sam w sobie!
Kurki możemy przygotować na bazie wybranej
czekolady: mlecznej, deserowej lub białej.
Kartka posiada możliwość całościowej personalizacji
nadrukiem cyfrowym, czyli bez ograniczeń względem
ilości kolorów oraz skomplikowania projektu
graficznego.
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Torebka Czarny Baranek
nr kat.: 0010

Torebka Czarny Baranek poleca się jako prezent dla osób ceniących
kreatywne połączenia. Suszona żurawina w czekoladzie deserowej
zamknięta w ekologicznej folii i efektownej torebce z dowolnym nadrukiem
to świetny pomysł na upominek dla pracowników Twojej firmy.
Personalizowaną grafikę na opakowaniu wykonujemy wysokiej jakości
drukiem cyfrowym. Metoda ta umożliwia realizację dowolnego projektu
przy zachowaniu wszystkich szczegółów grafiki.
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Logo Cookie
nr kat.: 0351

Nadruk zarówno na opakowaniu, jak i na ciasteczku?
Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych! Poznaj Logo
Cookie, czyli ciasteczko korzenne z indywidualnym
zdobieniem.
Ciasteczko możemy przygotować z wielkanocnym
nadrukiem wykonanym jadalnymi i całkowicie
bezpiecznymi tuszami spożywczymi!
A na zewnątrz... eko możliwości! Produkt możemy
zapakować w transparentną lub białą folię
biodegradowalną. Nadruk na niej wykonujemy
fleksograficznie.

Torebka z Logo Cookie
nr kat.: 0406

Torebka z Logo Cookie poleca się jako prezent
dla amatorów nietuzinkowych upominków.
Siedem ciasteczek korzennych Logo Cookie
z indywidualnym zdobieniem zamknęliśmy
w efektownej torebce. Nadruk wykonujemy zarówno
na opakowaniu, jak i na pojedynczych ciasteczkach.
Każde z ciasteczek pakujemy w folię
biodegradowalną, co w połączeniu z papierem daje
nam opakowanie w pełni biodegradowalne.
Personalizowaną grafikę na opakowaniu wykonujemy
wysokiej jakości drukiem cyfrowym.
Metoda ta umożliwia realizację dowolnego projektu
przy zachowaniu wszystkich szczegółów grafiki.
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Czekoladowe Jajko w Pudełku
nr kat.: 0216

Szukasz oryginalnego produktu reklamowego
dla Twojej firmy? Czekoladowe Jajko w Pudełku
to świetny pomysł i elegancka prezentacja Twojej
marki, niezależnie od tego, w jakiej branży pracujesz.
Czekoladowe jajko wykonane jest z mlecznej
czekolady. Kolor folii możesz dobrać do wybranej przez
Ciebie grafiki na opakowaniu. Do wyboru folia: srebrna,
złota lub żółta.
Personalizowaną grafikę na opakowaniu wykonujemy
wysokiej jakości drukiem cyfrowym.
Metoda ta umożliwia realizację dowolnego projektu
przy zachowaniu wszystkich szczegółów grafiki.

Jajeczka w Gniazdku
nr kat.: 0174

Poznaj nasze czekoladowe jajeczka w gniazdku!
Efektowna kartka z dowolnym nadrukiem
w połączeniu z czekoladowymi jajeczkami tworzą
duet idealny.
Dzięki połączeniu dowolnej grafiki z pięcioma
czekoladowymi jajeczkami, zdecydowanie skradniesz
serca i podniebienia Twoich klientów!
Kartka posiada możliwość całościowej personalizacji
nadrukiem cyfrowym, czyli bez ograniczeń względem
ilości kolorów oraz skomplikowania projektu
graficznego.
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Pisanka Tricolore
nr kat.: 0238

Pisanka Tricolore to doskonały pomysł na prezent dla wszystkich amatorów
kreatywnych i smacznych rozwiązań. Idealna jako Wielkanocny upominek
dla pracowników lub klientów Twojej firmy.
Pisanka przygotowana jest w formie puzzli 3D. Wykonujemy ją na bazie trzech
rodzajów czekolady - białej, mlecznej i deserowej. Po prostu ją złóż i delektuj
się niebywałym smakiem naszej czekolady premium! Etyczna uprawa kakao,
z którego powstają nasze czekolady, potwierdzona jest certyfikatem UTZ.
Opakowanie wykonane jest z papieru z certyfikatem FSC. Pudełko posiada
możliwość całościowej personalizacji nadrukiem cyfrowym, czyli bez ograniczeń
względem ilości kolorów oraz skomplikowania projektu graficznego.
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Elegant Bar DIY
nr kat.: 0088

Piękna forma i możliwość stworzenia własnej, unikatowej tabliczki czekolady?
Oto właśnie Elegant Bar DIY!
W trzykomorowej wyprasce tylko dwie komory są pełne. Czy to pomyłka?
Nie! Po jednej stronie czekoladki w kształcie owoców kakaowca, po drugiej mini beziki. Środek zostawiliśmy dla Twojej inwencji twórczej! Rozpuść czekoladki
i wlej je do środkowej komory. Następnie posyp bezikami i voilà! Twoja pierwsza
samodzielnie wykonana tabliczka czekolady jest gotowa.
Opakowanie wykonane jest z papieru z certyfikatem FSC. Pudełko posiada
możliwość całościowej personalizacji nadrukiem cyfrowym, czyli bez ograniczeń
względem ilości kolorów oraz skomplikowania projektu graficznego.
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Poznaj produkt, który zachwyca!
ELEGANT BAR DIY
czekolada do samodzielnego przygotowania

JAK PRZYGOTOWAĆ?
1. Wrzuć czekoladę do naczynia
odpornego na temperaturę.

2. Rozpuść czekoladę w kuchence mikrofalowej
(przez 2,5 min.) lub kąpieli wodnej.

3. Przelej rozpuszczoną czekoladę
do geometrycznej formy w wyprasce.

4. Posyp bezikami.

Poczekaj aż zastygnie
i... ZJEDZ Z PRZYJEMNOŚCIĄ!
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SLODKA Wielkanoc w najlepszym stylu

Tym, co zdecydowanie wyróżnia SLODKIE,

śniejsze linie produkcyjne pozwalają nam

jest wyśmienita czekolada gourmet.

na przygotowanie czekoladowych słodkości

Wytwarzamy ją sami, z wykorzystaniem

w pełni samodzielnie, w dowolnej formie,

wyłącznie najlepszych, naturalnych

kształcie, rozmiarze i opakowaniu poszukiwa-

składników. Czekolada to nasza specjalność –

nym przez klienta. Jesteśmy gotowi,

własna przestrzeń produkcyjna i najnowocze-

aby osłodzić Twoją Wielkanoc!

Stawiamy przede wszystkim na smak,
jakość i bezpieczeństwo.
Oferowane przez nas produkty cieszą
się nie tylko doskonałym, aksamitnym
smakiem czekolady gourmet, ale również
pełną certyfikacją uznawaną na całym
świecie. Nasz doświadczony zespół
i zaplecze technologiczne pozwalają nam
na przygotowanie czekoladek firmowych
w dowolnym kształcie i smaku.

To wszystko, w połączeniu z dbałością
o najdrobniejszy detal, pozwala dostosować słodką reklamę do własnych upodobań, charakteru marki czy pożądanego
stylu. Naszym Klientom oferujemy całą
gamę czekoladowych rozwiązań, dlatego
mamy pewność, że zamawiający znajdą
to, co w pełni odpowie na ich potrzeby
i oczekiwania.
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.
Zapewnij swoim biznesowym partnerom,
klientom i współpracownikom SLODKĄ
i pyszną Wielkanoc!

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.
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- wiosenna łąka – zielony
maczek ze skórką pomarańczy

- migdały w płatkach róż

- polne kwiaty

- owoce z karmelem – ananas,
truskawka i słony karmel

Mini Modern Bar
nr kat.: 0086

Mini Modern Bar to doskonały pomysł na upominek dla klienta, pracownika
lub partnera biznesowego. Dzięki połączeniu czekolady z dodatkami,
uzyskujemy prezent nie tylko smaczny, lecz także oryginalny.
Uwaga: możesz spersonalizować zarówno opakowanie, jak i jego słodkie wnętrze!
Mini Modern Bar możemy przygotować na bazie czekolady rubinowej, mlecznej,
deserowej lub białej. Do tego ulubiona posypka i gotowe!
Etyczna uprawa kakao, z którego powstają nasze czekolady, potwierdzona
jest certyfikatem UTZ. Czekolada zapakowana jest w folię biodegradowalną,
a kartonik wykonany z papieru z certyfikatem FSC. Dzięki temu, produkt ten
jest w całości biodegradowalny!
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- wiosenna łąka – zielony
maczek ze skórką pomarańczy

- migdały w płatkach róż

- polne kwiaty

- owoce z karmelem – ananas,
truskawka i słony karmel

Choco Pisanka
nr kat.: 0016

Choco Pisanka to propozycja dla wszystkich tych, którzy lubią kreatywność!
Oprócz możliwości personalizacji całej powierzchni opakowania, masz także
możliwość wyboru nietuzinkowego, czekoladowego wnętrza!
Choco Pisankę możesz wybrać jako podarunek dla klientów, pracowników
lub partnerów w biznesie! Wybierz spośród czekolady białej, mlecznej,
rubinowej lub deserowej.

35

Pure Fruit Square
nr kat.: 0237

Czy istnieje słodycz bez konserwantów, sztucznych
barwników, aromatów, laktozy i glutenu,
która skradnie każde serce? Jak najbardziej!
Takie są właśnie galaretki owocowe zamknięte
w Pure Fruit Square.
Pyszne, słodkie i wartościowe. W opakowaniu
znajdziesz miks smaków: truskawkę, brzoskwinię,
cytrynę, gruszkę oraz malinę.
Pudełko posiada możliwość całościowej personalizacji
nadrukiem cyfrowym, czyli bez ograniczeń względem
ilości kolorów oraz skomplikowania projektu
graficznego.

Pure Fruit Bar
nr kat.: 0236

Aż 50% naturalnych owoców w składzie produktu
i oryginalna receptura. Bez konserwantów, sztucznych
barwników, aromatów, laktozy i glutenu,
ale za to z pełnią owocowego smaku. Takie są właśnie
galaretki owocowe zamknięte w Pure Fruit Bar.
Pyszne, słodkie i z dobrym składem. W opakowaniu
znajdziesz miks smaków: truskawkę, brzoskwinię,
cytrynę, gruszkę oraz malinę.
Pudełko posiada możliwość całościowej personalizacji
nadrukiem cyfrowym, czyli bez ograniczeń względem
ilości kolorów oraz skomplikowania projektu
graficznego.
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Wielkanocne Trio
nr kat.: 0082

Trzy białe czekoladki z uroczym nadrukiem - takie jest nasze Wielkanocne Trio!
Nadruk na każdej czekoladce wykonujemy jadalnymi i w pełni bezpiecznymi
tuszami spożywczymi.
Pudełko posiada możliwość całościowej personalizacji nadrukiem cyfrowym,
czyli bez ograniczeń względem ilości kolorów oraz skomplikowania projektu
graficznego.
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Easter Treasure Grand Box
nr kat.: 0093

Easter Treasure Grand Box to aż 14 czekoladowych
jajeczek z nadzieniem orzechowym, zamkniętych
w efektownym opakowaniu, które możesz
dowolnie spersonalizować.
Pudełko posiada możliwość całościowej
personalizacji nadrukiem cyfrowym, czyli bez
ograniczeń względem ilości kolorów oraz
skomplikowania projektu graficznego.

Easter Treasure Box

nr kat.: 0092

7 czekoladowych jajeczek z nadzieniem orzechowym,
zamkniętych w efektownym opakowaniu, które możesz
dowolnie spersonalizować. Easter Treasure Box
to doskonały pomysł na elegancki prezent z okazji
Wielkanocy zarówno dla klientów, jak i pracowników
Twojej firmy.
Pudełko posiada możliwość całościowej personalizacji
nadrukiem cyfrowym, czyli bez ograniczeń względem
ilości kolorów oraz skomplikowania projektu
graficznego.
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Bombonierka Elegance
nr kat.: 0287

Bombonierka Elegance to idealny prezent dla pracowników, słodkie
podziękowanie lub elegancki wielkanocny prezent. 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 Słodkiej 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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Modulo Bar
nr kat.: 0290

Słony karmel i mleczna czekolada to uniwersalne
oraz uwielbiane przez wielu połączenie. Modulo Bar
to pyszne nadzienie zamknięte w czekoladowej
tabliczce. Wielkanocna grafika i słodkie wnętrze to jest to!
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.
Idealny wielkanocny upominek jednak istnieje!

Modulo Trio
nr kat.: 0291

Jeśli szukasz drobnego wielkanocnego 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.
Dzięki w 100% biodegradowalnemu opakowaniu,
Twój wybór będzie nie tylko piękny, smaczny,
ale i dobry dla środowiska!
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Modulo Cube
nr kat.: 0292
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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 siedmiu form geometrycznych.
Oferujemy możliwość zapakowania produktu
w ekologiczną folię biodegradowalną.

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 nadzienia: kawowy, miętowy
lub pistacjowy, zamknięte w mlecznej czekoladce.
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.
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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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Easter Moments
nr kat.: 0240

W eleganckiej, idealnej na wielkanocny prezent bombonierce, zamknęliśmy
dwa rodzaje słodkości: jajeczka oraz trufle. Ten niebanalny produkt
jest wytwarzany, a następnie personalizowany w naszej Słodkiej Czekoladowni.
W bombonierce znajdziesz:
- jajeczka z białej i mlecznej czekolady z geometrycznymi wzorami
z nadzieniem orzechowym i pistacjowym
- eleganckie trufle w mixie smaków
Te niepowtarzalne zestawienie zapewni odbiorcom prezentu nie tylko
świetny smak, ale także połączenie, o którym trudno zapomnieć.
Na banderolę możemy nanieść dowolny projekt, który doskonale dopełni
minimalistyczną formę pudełka. Dzięki zastosowaniu druku cyfrowego,
kolory są intensywne, a detale szczegółowe.

46

Grand Easter Moments
nr kat.: 0241

Grand Easter Moments to idealny prezent dla pracowników lub słodkie
podziękowanie dla klienta. To niesamowita kompozycja czekoladowych
jajeczek z białej czekolady z nadzieniem pistacjowym oraz czekolady
mlecznej z nadzieniem orzechowym wraz z truflami. Całość zamknęliśmy
w efektownym opakowaniu.
Ta bombonierka to projekt dla osób ceniących nowoczesność. Jesteśmy
w stanie nanieść na banderolę dowolny projekt, który doskonale dopełni
minimalistyczną formę pudełka. Dzięki zastosowaniu druku cyfrowego,
kolory są intensywne, a detale szczegółowe.
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Nut Treat
nr kat.: 0228

Nut Treat, czyli dla każdego coś dobrego! Jeden upominek, kryjący w sobie
aż dwa rodzaje słodkości. Skryte w efektownym pudełeczku stanowią
elegancki upominek dla tych, którzy cenią sobie kreatywne rozwiązania.
Zachwycą każdego, kto docenia smakowite upominki.
Do wyboru:
- żurawina suszona w czekoladzie deserowej oraz ciasteczka korzenne w białej,
mlecznej i deserowej czekoladzie
- rodzynki w białej czekoladzie i mix bakalii w czekoladzie
Opakowanie do Nut Treat przygotowujemy z papieru
z Certyfikatem FSC. Posiada możliwość całościowej personalizacji
dwustronnym nadrukiem cyfrowym, czyli bez ograniczeń względem ilości kolorów oraz skomplikowania projektu graficznego.

48

Czekoladowe Jajko z Niespodzianką
nr kat.: 0218

Czekoladowe Jajko z Niespodzianką to efektowne czekoladowe jajo
skrywające w środku mini beziki w miksie kolorów lub mini lentilki
do wyboru. Możesz rozpuścić je 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. Każde Czekoladowe Jajko z Niespodzianką
pakujemy w folię w wybranym przez Ciebie kolorze: srebrnym, złotym
lub żółtym. Kolor folii polecamy dobierać tak, aby pasował do grafiki
na opakowaniu.
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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Poznaj produkt, który zachwyca!
CZEKOLADOWE JAJKO Z NIESPODZIANKĄ
w dwóch smakach do wyboru!

mleczna czekolada
z mini bezikami

mleczna czekolada
z mini lentilkami

JAK PRZYGOTOWAĆ?
1. Weź ulubiony kubek i zagrzej w nim mleko.
2. Dodaj czekoladowe jajko.
3. Poczekaj 2 minuty i wymieszaj.
Smacznego!
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Czekoladka Choco Font 1
nr kat.: 0418

Słodka forma wielkanocnych życzeń?
Idealnie sprawdzi się Czekoladka Choco Font! Biała
czekolada z nadrukowanym bezpośrednio na niej
indywidualnym zdobieniem to zawsze dobry pomysł
na prezent.
Na czekoladce możesz umieścić dowolną grafikę,
logo, ale także krótkie życzenia. Dzięki temu, każde
zamówienie jest niepowtarzalne!
Personalizujemy także samo pudełeczko, zgodnie
z Twoimi wytycznymi!

Czekoladka Choco Font 3
nr kat.: 0419

Szukasz potrójnie słodkiego sposobu na złożenie
wielkanocnych życzeń? Trzy czekoladki
Choco Font to propozycja dla Ciebie!
Biała czekolada z certyfikatem UTZ w formie
okrągłych czekoladek, a na nich dowolnie wybrane
zdobienie, to wybór dla tych, którzy lubią zaskakiwać
zarówno smakiem, jak i osobistym charakterem
upominku! Oprócz indywidualnych zdobień bezpośrednio na czekoladzie, dowolnie personalizujemy
także pudełko.
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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.

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.
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