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SMART BOX
nr kat.: 0341

V roku 2022 rozširujeme ponuku Smart Box o dva nové obsahy:
pektínové želé fazule, maliny a citrusy. Skúste a zamilujte sa do nových,
ovocných príchutí.

Sladkosti sú balené v pohodlnej dóze, ktorej viečko je možné ľubovoľne prispôsobiť. Vrchnáky tlačíme 
digitálne pomocou UV tlače, takže nemáme žiadne obmedzenia na zložitosť vzoru ani počet farieb. Výdrž 
potlače je mimoriadna - je odolná voči vode, ako aj nízkym a vysokým teplotám.

Získaný WOW efekt môžete zintenzívniť pridaním nádhernej červenej mašle na viečko.
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https://sweet-seller.com/?pid=28309&cid=3593&lang=pl


JELLY PACK SERCE

JELLY PACK
nr kat.: 0004

Ovocné prírodné plechovky, príjemná sladkosť a 
originálny tvar malín. Zoznámte sa so Jelly Pack, 
želé fazuľkami ako stvorenými na akcie, 
hromadné akcie, ale aj na recepciu ako sladké 
občerstvenie.

Ba čo viac, sladké malinovky môžeme zabaliť do 
biologicky odbúrateľnej fólie.

nr kat.: 0009

Krémová pena na spodku a jahodový vrch vytvárajú 
harmonickú, sladkú zmes chutí.
To všetko v pôvabnej podobe gélového srdiečka! Tento 
produkt sa bude skvele hodiť nielen na Valentína, ale aj 
na hromadné akcie a iné akcie konajúce sa počas celého 
roka.

Navyše ich vieme zabaliť do biodegradovateľnej fólie a na 
ňu aj potlač robíme ďexo-grafiku.
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https://sweet-seller.com/?pid=28294&cid=3593&lang=pl
https://sweet-seller.com/?pid=28298&cid=3593&lang=pl


Hľadáte originálny reklamný produkt pre vašu firmu? Osviežujúce žuvačky 
bez cukru sú skvelý nápad! Je to závan sviežosti pre vašu značku, čokoľvek
v odvetví, v ktorom pracujete.

Balíme sadu 10 mätových žuvačiek v dvoch blistroch
a vložte do malej a šikovnej kartónovej škatule vyrobenej z papiera s 
certifikátom FSC.

Papierové obaly personalizujeme podľa akéhokoľvek dizajnu. Digitálna tlač 
poskytuje celú škálu farieb a vysokú kvalitu tlače.

Napriek malým rozmerom krabice je možné reprodukovať akýkoľvek 
projekt so všetkými detailmi. Môžeme pridať aj odtlačok na zadnú stranu 
blistra.

- - citrusové pektínové želé fazule
- mini medvedíky želé fazuľky
- ovocné želé a želé
- čokoládové dražé s orechmi v cukrovej škrupine

A navonok... ekologické možnosti! Výrobok vieme zabaliť do 
biodegradovateľnej fólie, bieleho alebo kraftového papiera s 
prímesou fólie, ktorých množstvo sme zredukovali až o 65%.

ŽUVAČKY V BLISTRI 10 KS.
nr kat.: 0128

SWEET BAG
nr kat.: 0337

Hľadáte dokonalý produkt na konferenciu, veľtrh alebo 
inú udalosť? Zoznámte sa so Sweet Bag!

Čo nájdete vo vnútri? 15 g sladkosti na výber: 
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https://sweet-seller.com/?pid=28313&cid=3593&lang=pl
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LOLLY CUBE
nr kat.: 0058

Okrúhla lízanka v šesťhrannej kartónovej škatuľke, 
pripomínajúca detskú bezstarostnosť, v úplne novej 
receptúre! Bez konzervantov, umelých farbív a aróm, o 
20% viac ako predchádzajúca verzia. Kocka je ideálnou 
voľbou pre lokalizáciu vašej značky.

Na kartónovej krabici z papiera s certifikátom FSC je 
možnosť personalizácie, vďaka ktorej vaša značka 100% 
vynikne!
Kocku Lolly si môžete objednať v mixe 5 príchutí:

- jablko
- citrón
- pomaranč
- jahoda
- cola
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FIBER HEART CANDIES

SLADKÁ PYRAMÍDA

nr kat.: 0295

Srdiečkové cukríky z čerešňových vlákien v tvare srdca 
nie sú len roztomilou maličkosťou,ale aj zdravšia voľba 
medzi sladkosťami!

Je to produkt s vysokým obsahom vlákniny
a znížený cukor. Vďaka tomu si môžete dopriať viac alebo 
len jesť bez výčitiek svedomia!

Naše produkty balíme do biodegradovateľnej fólie
a každý z nich je voľne personalizovaný.

nr kat.: 0071

Sladký interiér a originálna forma? Teraz si môžete 
objednať lahodné pyramídy s logom vašej spoločnosti!

Produkt je ideálny pre akcie a hromadné akcie.

Čo nájdete vo vnútri? Voliteľné:
- - citrusové pektínové želé fazule

- mini medvedíky želé fazuľky
- ovocné želé a želé
- čokoládové dražé s orechmi v cukrovej škrupine 

A vonku - ekologické možnosti! Produkt je možné zabaliť do 
biodegradovateľnej fólie, bieleho alebo kraftového papiera s 
prímesou fólie, ktorej množstvo sme zredukovali až o 65%.

your logo
your lo

go
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OVOCNÁ TYČINA
nr kat.: 0074

Chutný snack, ktorý sa zmestí do vrecka? Hovoríme o 
našej tyčinke s prídavkom ovocia, ktorej zloženie je až 
48%! Toto je skvelé riešenie pre tých, ktorí majú radi 
zdravé maškrty počas prestávky medzi stretnutiami.
Tyčinka uzavretá v špeciálnej fólii si zachováva 
čerstvosť a plnú chuť. 

Papierové obaly, ktoré personalizujeme na želanie 
zákazníka
s digitálnou tlačou, certifikované FSC.

Výber tejto metódy tlače zabezpečuje intenzívne farby a 
presné zobrazenie každého dizajnu.

PROTEÍNOVÁ TYČINA
nr kat.: 0073

Majú vaši kolegovia radi chutné a rýchle 
občerstvenie? Darujte im naše proteínové tyčinky s 
prídavkom brusníc a slivky. 

Každá tyčinka obsahuje až 22 % bielkovín a je bez 
umelých farbív a palmového oleja.
Tyčinka uzavretá v špeciálnej fólii si zachováva 
čerstvosť a plnú chuť.

Papierové obaly personalizujeme podľa návrhu 
zákazníka pomocou digitálnej tlače. 

Táto metóda poskytuje celú škálu farieb, ako aj 
možnosť reprodukovania každej navrhovanej 
grafiky pri zachovaní vysokej kvality.
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MINI MUSLI BAR

CARGO COOKIES

nr kat.: 0296

Mini müsli tyčinka je univerzálny produkt, perfektný 
na akcie alebo hromadné akcie akéhokoľvek 
odvetvia.

Táto malá, šikovná tyčinka je zdrojom cenných 
bielkovín, vitamínov, minerálov
a komplexné sacharidy. 

To všetko vďaka obsahu ovsených vločiek a brusníc.
Každý z nich môže byť zabalený do biologicky 
odbúrateľnej fólie a prispôsobený podľa vášho 
želania.

nr kat.: 0297
Koláčik môže byť nielen chutný,
ale aj zdravé! Naše jáhlové sušienky obsahujú 
sezamové a slnečnicové semienka pre príjemné 
chrumkanie. Sú výborným zdrojom vlákniny, 
omega-3 mastných kyselín a železa.

Sušienky sú vhodné pre vegánov a ľudí, ktorí si 
dávajú záležať na zložení potravín – nie sú v nich 
žiadne konzervanty, palmový olej ani GMO.

Táto zdravá alternatíva k štandardným koláčikom 
môže byť tiež skvelou a chutnou výkladnou skriňou 
vášho podnikania. 

Zabalíme ich do biologicky odbúrateľnej fólie 
personalizovanej vašou grafikou alebo logom.
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https://sweet-seller.com/?pid=28333&cid=3593&lang=pl
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ČOKOLÁDOVÉ RUŽOVÉ LÍZATKO
nr kat.: 0299

Čokoládová ruža v podobe lízanky je okúzľujúci tip na darček pri príležitosti Dňa žien, Valentína, ale aj ako 
poďakovanie či blahoželanie. Ruže vyrábame z mliečnej, bielej, tmavej alebo rubínovej čokolády s certifikátom 
UTZ.

Rubínová čokoláda sa objavila na trhu v roku 2017. Za svoju jemne kyslú chuť vďačí špeciálnej úprave 
kakaových bôbov, z ktorých sa vyrába.

Papier, ktorý slúži ako reklamný priestor pre vašu spoločnosť, má certifikát FSC,
čo znamená, že sa získava recykláciou alebo trvalo udržateľným rezaním.

Produkt personalizujeme digitálnou potlačou, vďaka ktorej dokážeme reprodukovať projekt každého klienta a 
farby na projekte sú dokonale sýte a intenzívne.
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SLADKÉ TRIO
nr kat.: 0272

Tri druhy sušeného ovocia a orieškov kombinujeme s 
jemnou čokoládou - hrozienka s bielymi, sušenými 
brusnicami s dezertom a mandľami, posypané škoricou,
s mliečnym. 

Ukryté v drevenej krabičke sú elegantným darčekom pre 
tých, ktorí oceňujú ekologické riešenia. Potešia každého, 
kto ocení chutné darčeky.

Zákazník si vyberá naše čokoládové pochúťky 
personalizáciu si môžete vybrať v nasledujúcich formách:
- digitálna tlač na etiketu zaisťujúca kvalitnú grafiku

- pretlač vytvrdená UV svetlom s fotografickou presnosťou a 
akoukoľvek zložitosťou vzoru a množstva farieb. 

- Táto metóda zaručuje trvanlivosť výtlačku aj pri meniacich 
sa poveternostných podmienkach, najmä pri nízkych a 
vysokých teplotách a vystavenie slnečnému žiareniu.

CHUŤ TRADÍCIE
nr kat.: 0065

Chuť tradície je krásny a chutný darček najmä pre 
tých, ktorí oceňujú ekologické a nevšedné riešenia.

V krabici s týmto názvom sa skrýva
7 sladkých knedlí v 3 formách:

- z mliečnej čokolády s malinovou náplňou
- vyrobený z tmavej čokolády s pistáciovou náplňou
- vyrobený z bielej čokolády s jahodovou náplňou

Cukríky sme ukryli do elegantnej drevenej krabičky. 
Môžete si ich prispôsobiť pomocou digitálnej tlače štítku 
alebo UV tlače.
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ČAJ MESTSKÝ DOM
nr kat.: 0271

Nič vás nezahreje lepšie ako lahodný čaj. Čo tak dômyselný nájomný dom s dvoma plechovkami plnými 
aromatického listového čaju?

V plechovkách, ktoré si môžete ľubovoľne personalizovať, sme uzavreli dva čaje: Earl Grey s pomarančovou kôrou a 
zelený Gunpowder s citrónovou kôrou, pomarančovou kôrou, ananásom a nechtíkom a slnečnicovými lupienkami. 
Nielen chutné, ale aj zdravé! Oba návrhy sú bohaté na vitamín C!

Čajovňa je vyrobená z papiera s certifikátom FSC. Krásne dózy vo vnútri sa nesú v duchu menšieho 
odpadu – môžete ich znova použiť. Čaje sú navyše balené v biodegradovateľnej fólii. Táto kombinácia nám 
dáva plne ekologický produkt.

Čaj Earl Grey
s pomarančovou kôrou

Zelený čaj 
GUNPOWDER
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ČAJOVÉ VRECKO

ČAJ V PLECHOVKE
nr kat.: 0518

Veľká, pevná, oceľová plechovka s pohánkou alebo logom vašej 
značky, v ktorej je 100 g kvalitného listového čaju.

Voliteľné:
- Zelený čaj Gunpowder, ktorý za svoj názov vďačí vizuálnej
podobnosti s strelným prachom. Jeho listy sa hneď po zbere sušia,
aby sa zabránilo kvaseniu. Vďaka tejto kúre podporuje
metabolizmus a zlepšuje koncentráciu

- čierny čaj Earl Grey, ktorý za svoju chuť a vôňu vďačí
bergamotovému esenciálnemu oleju, dodáva energiu, stimuluje
mozog a znižuje hladinu cukru v krvi.

Pre zachovanie intenzívnej arómy čaju sme ho prikryli 
biodegradovateľnou fóliou a následne uzavreli do oceľovej dózy. 
Svoju papierovú etiketu s certifikátom FSC si môžete prispôsobiť 
podľa svojho grafického návrhu.

nr kat.: 0063

Personalizované čajové vrecúško je univerzálnou vychytávkou pre 
vašu spoločnosť. Skvele sa bude hodiť ako doplnok napríklad k 
pohárom ako darček pre zamestnancov alebo ako nenápadná forma 
reklamy.

Voliteľné:
- zelený čaj, bomba prírodných ingrediencií a vitamínov, ktoré dokonale
ovplyvňujú zdravie a metabolizmus a koncentrácie
- čierny čaj Earl Grey, ktorý za svoju chuť a vôňu vďačí bergamotovému
oleju, dodáva energiu, podporuje imunitu a je zdrojom vitamínu C

Balený v papieri s prímesou alobalu (ktorý sme znížili až o 65%) 
zaručuje čerstvosť a intenzitu chuti čaju. Celý povrch vrecúška 
podlieha personalizácii

a čajový štítok. Okrem toho si môžete vybrať medzi bielym a kraft 
papierom.

Čaj Earl Grey
s pomarančovou kôrou

zelený čaj 
GUNPOWDER
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MLETÁ KÁVA 25 g

MLETÁ KÁVA 50 g
nr kat.: 0275
Arabica, pestovaná v Afrike a Južnej Amerike, je 
považovaná za jednu z najudržateľnejších káv na svete. Niet 
divu, že je tak často vyberaný ako aromatický darček pre 
blízkychalebo zamestnancov firmy.

Na ochranu kávy pred stratou aróm ju balíme do špeciálnej 
fólie a trapézového stojatého vrecka z papiera s certifikátom 
FSC.

Personalizovaná grafika na obale je vyrobená kvalitnou 
digitálnou potlačou. Táto metóda umožňuje realizáciu 
akéhokoľvek projektu pri zachovaní všetkých detailov 
grafiky.

nr kat.: 0274

Ak hľadáte hlbokú, aromatickú chuť kávy, ktorú môžete 
konzumovať kedykoľvek počas dňa, mali by ste vyskúšať našu 
100% Arabica. 

Balenie s hmotnosťou 25 g je ideálnym darčekom pre vašich 
kolegov, ktorí si počas prestávky v práci radi vychutnajú 
aromatickú šálku kávy.

Aby sme kávu ochránili pred stratou aróm, balíme ju do 
špeciálnej fólie a trapézového stojatého vrecka z papiera s 
certifikátom FSC.

Personalizovaná hra na obale je vyrobená kvalitnou 
digitálnou potlačou. Táto metóda umožňuje realizáciu 
akéhokoľvek projektu pri zachovaní všetkých detailov grafiky.
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MODULO BAR
nr kat.: 0290

Slaný karamel a mliečna čokoláda je univerzálna kombinácia, ktorú milujú mnohí. Modulo Bar je 
lahodná náplň uzavretá v klasickej čokoládovej tyčinke. Každá kocka sa vyznačuje iným 
geometrickým tvarom, vďaka čomu je jej jedenie skutočným pôžitkom nielen po chuťovej, ale aj 
vizuálnej rovine.

Modulo Bar je 120 g čokolády najvyššej kvality s certifikátom UTZ v biologicky rozložiteľných 
obaloch. 

Celý jeho povrch si môžete prispôsobiť. Nie ste limitovaní žiadnym grafickým dizajnom, počtom 
farieb ani úrovňou zložitosti. Stačí trocha fantázie, farby značky, logotyp na mieste podľa vlastného 
výberu a krásny dizajn je hotový!
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MODULO CUBE

MODULO TRIO
nr kat.: 0291

 Ak hľadáte dokonalý darček pre svojich kolegov alebo 
obchodných partnerov, máme pre vás chutnú ponuku 
- kompaktné Modulo Trio.

Jemná tyčinka z mliečnej čokolády s certifikátom UTZ 
sme naplnili slanou karamelovou plnkou, ktorá sa 
rozplýva v ústach. Každá z kociek prekvapí svojim 
nezvyčajným geometrickým tvarom.

Biodegradovateľná fólia a papierové obaly, do ktorých 
cukríky umiestňujeme, zaisťujú ekologickosť a 
čerstvosť produktov.

Digitálna tlač umožňuje plnú personalizáciu obalu pri 
zachovaní vysokej kvality a presné zmapovanie 
projektu.

nr kat.: 0292

Roztopia sa v ústach, skryjú chutné prekvapenie... Hovoríme o našej 
plnenej kocke Modulo! Vyrábali sme ich z mliečnej čokolády s 
certifikátom UTZ a plnené slanou karamelovou plnkou.
Sú ideálnym produktom pre všetky druhy hromadných akcií alebo 
firemných akcií.

V balení nájdete kocku čokolády v jednom z dvanástich 
geometrických tvarov.

 Ponúkame možnosť zabalenia produktu
v ekologickom, biologicky odbúrateľnom filme.
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ČOKOLÁDOVÁ PRALINKA
nr kat.: 0293

 MINI PRESS & PRINT

Čokoládové pralinky sú elegantnou alternatívou
pre štandardné reklamné sladkosti. Upútajú svojou klasickou a 
nadčasovou formou. Vybrať si môžete z troch príchutí: káva, mäta a 
pistácie.

Bez ohľadu na povahu odvetvia budú čokoládové pralinky chutným 
občerstvením. Môžu byť tiež sladkým pozdravom pre hostí, ktorí 
navštívia vašu spoločnosť.

Fóliu vo vami zvolenej farbe je možné personalizovať logom spoločnosti.
Náš čokoládový UTZ certifikát zaisťuje, že kakao použité vo výrobkoch 
pochádza z certifikovaných plodín.

nr kat.: 0234
Personalizovaný lis a tlačová plechovka je vynikajúcou 
voľbou pre tých, ktorí oceňujú výber.

Ponúkame až 7 možností:
- oválne (mätové) práškové cukríky

- mini práškové cukríky (mäta)
- mini pastilky bez cukru (mäta)
- Jelly & Jelly ovocné želé
- žuvačky bez cukru
- bodkové dražé (mäta alebo ovocie)
- Mini dražé

Sme jediná spoločnosť, ktorá ponúka embosovanie 
vášho loga na plechovku!
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SLADKÉ KNEDLÍKY
nr kat.: 0300
Sladká verzia halušiek je ideálnym darčekom pre zamestnancov alebo partnerov modernej spoločnosti, ktorá si 
váži klasiku.

Mix čokoládových praliniek v elegantnom tvare jedného z obľúbených poľských jedál vyrábame vo vlastnej 
Čokoládovni. Mliečne halušky s malinovou náplňou, biele - s jahodami,
a dezert  s pistáciami je to dokonalá sada pre každého milovníka čokolády!

Naše halušky podávame v kovovej dóze s okienkom, vďaka čomu v súlade s princípom menej odpadu určite 
poslúži aj po zjedení sladkého obsahu!

Plechovku je možné personalizovať dvoma spôsobmi: digitálnou potlačou na nálepku alebo digitálnou UV tlačou.
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ROZMANITOSŤ BOMBONIÉRA
nr kat.: 0294

Ako osobný darček pre zamestnancov vašej spoločnosti odporúčame škatuľku s drobnými výrobkami. 
Čokoládová pralinka z belgickej mliečnej čokolády s certifikátom UTZ. Ekologické papierové balenie obsahuje 
tri príchute praliniek: mätu, kávu a pistácie.

Papierový pás môžeme prispôsobiť podľa akéhokoľvek dizajnu.

Zrná pripravené digitálnou tlačou sú sýte, intenzívne a bohaté na detaily.
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AKO PRIPRAVIŤ 
ČOKOLÁDOVÉ 
PREKVAPENIE?
1. Vezmite si svoj obľúbený hrnček a zohrejte v
ňom mlieko.
2. Pridajte čokoládové prekvapenie.
3. Počkajte 2 minúty a premiešajte.

Dobrú chuť!

Zoznámte sa s produktom, ktorý 
poteší! ČOKOLÁDOVÉ 

PREKVAPENIE
na výber v dvoch príchutiach!

mliečna čokoláda
s červeným ovocím

mliečna čokoláda
s listovým pomarančom

24



CHOCOLATE SURPRISE
nr kat.: 0301

Čokoládové prekvapenie je pôsobivá čokoládová guľa s listovým pomarančovým alebo červeným 
ovocím vo vnútri. Môžete ho rozpustiť v horúcom mlieku a konzumovať ako aromatický nápoj alebo 
jesť ako čokoládu - výber je na vás. Tento produkt odporúčame najmä tým, ktorí milujú prekvapovať 
mimoriadnymi formami propagácie.

Táto neštandardná sladkosť znamená aj veľkú tlačovú plochu. Na papierový obal s certifikátom FSC 
môžeme umiestniť ľubovoľné číslo. Digitálne tlačené vzory sú intenzívne a nasýtené.
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DOUBLE CHOCOLATE SURPRISE
nr kat.: 0302

Čo je lepšie ako čokoládové prekvapenie? Dvojité prekvapenie!

Až dve čokoládové guličky s lyofilizovaným ovocím vo vnútri
je skvelý nápad na chrumkavé, sladkokyslé občerstvenie alebo výnimočnú horúcu čokoládu!

Okrem dvojitej dávky sladkostí vám dávame aj možnosť personalizácie balenia, vďaka čomu si 
vašu značku určite zapamätajú aj potenciálni zákazníci a zamestnancom prinesie ešte 
pozitívnejšie asociácie.
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BOMBONIERKA ELEGANCE
nr kat.: 0287

Čokoládová bonboniéra Elegance je ideálny darček pre zamestnancov, sladké poďakovanie pre zákazníka 
alebo darček k jubileu. Ide o dva druhy jedinečných praliniek s geometrickým tvarom, uzavreté v efektnom 
obale.

Skombinovali sme obľúbenú mliečnu čokoládu s elegantným rubínom s jedinečnou bobuľovou príchuťou. 
Každá pralinka má náplň s prídavkom pistácií
alebo lieskovce.

Táto bonboniéra je projektom pre ľudí, ktorí si cenia modernosť. Digitálna tlač s umiestnením vašej značky je 
možná na pásku okolo elegantnej krabičky.
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BOMBONIERKA PRESTIGE
nr kat.: 0288
Až 13 unikátnych praliniek uzavretých v jednej elegantnej čokoládovej krabičke. Tento pozoruhodný 
produkt je vyrobený a následne personalizovaný v našom obchode s čokoládou.
Dve jedinečné príchute - rubínová čokoláda s pistáciovou náplňou
a mliečnu čokoládu s orieškovou náplňou obdarujte obdarovaných darčekom
nielen skvelá chuť, ale aj kombinácia, na ktorú sa len ťažko zabúda.

Minimalistický tvar krabičky umožňuje umiestniť na pásku akýkoľvek dizajn. Vďaka použitiu digitálnej 
tlače sú farby intenzívne a detaily detailné.
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GALARETKA PURE FRUIT
nr kat.: 0284

50% prírodného ovocia v zložení produktu a pôvodnej 
receptúre. Bez konzervantov, umelých farbív, aróm, 
laktózy a lepok, ale s plnou ovocnou príchuťou. Toto je 
Pure Fruit Jelly.

Chutné, sladké a hodnotné a navyše
s možnosťou balenia do biodegradovateľnej fólie.

MLETÁ KÁVA 100 g
nr kat.: 0276

Lákavá vôňa a hlboká, autentická chuť? Predstavujeme našu kávu - 100% 
Arabica - považovaná za jednu z najudržateľnejších káv na svete. Je to 
ideálny darček pre kolegov, ktorí oceňujú malé, ale zmysluplné gestá.
Druh Arabica sa vyznačuje harmonickou kombináciou kyslých a 
horkých akcentov.

Aby sme kávu ochránili pred stratou aróm, zabalíme ju do špeciálnej 
fólie a vložíme do oceľovej plechovky, ktorú je možné recyklovať alebo 
znovu použiť v súlade s princípom menšieho odpadu.

Personalizovaný štítok na plechovke je vyrobený kvalitnou digitálnou 
potlačou. Táto metóda umožňuje realizáciu akéhokoľvek projektu pri 
zachovaní všetkých detailov grafiky.
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VELVET HEARTS
nr kat.: 0289

Velvet Hearts sú jedinečné pralinky, ktoré vďaka tvaru roztomilých srdiečok,
Jem aj očami. Čerešňová plnka a čokoláda posypaná jedlými trblietkami robí tento darček nielen 
chutným, ale aj originálnym. Ideálne ako darček pre zákazníka, zamestnanca alebo obchodného 
partnera.

Etické pestovanie kakaa, ktoré sa používa na výrobu praliniek, potvrdzuje certifikát UTZ. Obal je 
úplne biologicky rozložiteľný a je vyrobený z papiera s certifikátom FSC.
Balenie je možné ľubovoľne personalizovať.
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BIG WELCOME BOX
nr kat.: 0286

Veľký uvítací box je ideálny darček na privítanie nového zákazníka alebo zamestnanca. Elegantné balenie s 
až 8 tyčinkami naplnenými rôznymi druhmi alkoholu: whisky, pomaranč, čerešňa a červí likér.

Tyčinky balíme do zlatého alebo strieborného obalu podľa vlastného výberu. 

Váš grafický návrh a logo vieme umiestniť na celú krabicu.

miejsce 
na wiztytówkę
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WELCOME BOX 
nr kat.: 0285

Welcome Box pozostáva zo 4 tyčiniek vyrobených z čokolády s certifikátom UTZ, naplnených 
rôznymi druhmi alkoholu: whisky, pomarančový likér, čerešňový likér a likér z paliny. Každá sada 
obsahuje mix všetkých z nich 4 príchute.

Box má možnosť kompletnej personalizácie digitálnou potlačou,
teda bez obmedzení, čo sa týka počtu farieb a náročnosti grafického návrhu.

Uvítací box sa výborne hodí ako darček na privítanie nového zamestnanca, klienta alebo ako zásielka 
klientovi pri zmene opatrovníka - každý uvítací box má miesto na vizitku.
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miejsce 
na wiztytówkę

https://sweet-seller.com/?pid=28373&cid=3593&lang=pl


International Featured Standard (IFS Food) je zárukou najvyššej úrovne bezpečnosti potravín, dodržiavania 
právnych predpisov a opakovateľnej kvality ponúkaných produktov. Je to tiež záruka, že naše sladkosti sú 
úplne bezpečné.
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Na výrobu našich obalov používame papier s certifikátom FSC, čo znamená
Že pochádza z kontrolovanej ťažby alebo recyklácie a získava sa spôsobom, ktorý chráni lesné ekosystémy.

Produkty označené UTZ sú vyrobené zo surovín z poctivých a udržateľných plodín. Program UTZ Better farming Better future 
umožňuje farmárom: neustále zlepšovať ekologicky udržateľné spôsoby hospodárenia, zlepšovať pracovné podmienky, životné 
podmienky a vzdelávať deti a starať sa o prírodné prostredie.

Obal vyrobený z biodegradovateľnej fólie.

Obal je vyrobený výhradne z biologicky odbúrateľných materiálov.

Obal vyrobený zo 100% recyklovateľnej ocele.

Výrobok je balený v papieri s prímesou fólie - obsah plastov bol znížený o 
65%.

Výrobok neobsahuje zložky živočíšneho ani živočíšneho pôvodu.
Neobsahuje žiadne zložky pochádzajúce zo zvierat a nevyrábané s použitím žiadnych živočíšnych zložiek. Vhodné 
pre vegánov.

Vhodné pre vegetariánov. Neobsahuje zložky pochádzajúce zo zvierat. Možné výnimky: 
mlieko, vajcia, med alebo včelí vosk.

Výrobok neobsahuje mlieko a mliečne výrobky. Ideálne pre ľudí, ktorí nemôžu jesť mliečne výrobky.

Bezlepkový výrobok

Výrobok neobsahuje geneticky modifikované zložky

Výrobok neobsahuje konzervačné látky

Výrobok neobsahuje pridaný cukor

Naše certifikáty

Kontaktujte nás na: info@giftstore.sk




