
Świąteczna kartka z tabliczką czekolady

Przyjemność 

dla zmysłów!
Indywidualnie drukowana czekoladowa kartka świąteczna

z życzeniami i dużą ilością miejsca na reklamę.

Czekolada Lindt „Excellence” w oryginalnym opakowaniu.
w indywidualnej kartce okolicznościowej z przegródką na czekoladę.
Wymiary ok. 195 x 92 x 12 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC..
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
1 czekolada Lindt „Excellence” (100g.) 
Smak: Pełno mleczna
Smaki sezonowe na specjalne zamówienie
Okres ważności 6 miesięcy

Opakowanie:
pakowane po 80 sztuk w kartonie
1600 sztuk na palecie

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 3,50 zł/szt. netto

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia

Koszt przygotowalni nadruku : 90,00 Euro (jednorazowo)

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

100 sztuk



Prezentowe pudełko z czekoladkami 

Niebiańska przyjemność i 
optymalny efekt reklamowy!

z tym słodkim drobiazgiem przesuwasz swoją reklamę

w centrum uwagi. 

Wyprodukowane w 100% z kartonów z certyfikatem FSC.

Art. 91222 Baton z wkładką czekoladową, Art. 91000 Luzem włożona czekolada

Art. 91223 Serca z wkładką czekoladową  Art. 91001 Serca luźno włożone 

Delikatne czekoladki Lindt, pakowane w indywidualne opakowanie
nadruk według projektu lub z wybranych szablonów
 w oryginalnym opakowaniu.
Wymiary ok. 115 x 55 x 9 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC..
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
6 tabliczek czekolady (30g.) lub 5 serc czekoladowych (ok. 25g.)
Smak: Pełno mleczna
Okres ważności 6 miesięcy

Opakowanie:
pakowane po 250 sztuk w kartonie
6000 sztuk na palecie

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 3,50 zł/szt. netto

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

100 sztuk

Koszt przygotowalni nadruku : 90,00 Euro (jednorazowo)

Czekolada z wkładka w kolorze złotym Czekolada luźno włożona 

z wkładką złotą        Luzem włożona 



Czekolada w pudełku upominkowym „Biznes” 

Ekskluzywne opakowanie z nadrukiem

Wyjątkowa czekolada w środku

Zaskocz swoich klientów tym pięknym i indywidualnym prezentem.

Wyjątkowy prezent dla twoich klientów.

Delikatne czekoladki Lindt, pakowane pojedynczo 
pudełko promocyjne
Wymiary ok. 115 x 55 x 9 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC..
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Szczegóły produktu
Art. 91224 tabliczki czekolady  Art. 91225 Czekoladowe serca

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
6 tabliczek czekolady (30g.) lub 6 serc czekoladowych (ok. 25g.)
Smak: Pełno mleczna
Okres ważności 6 miesięcy

Opakowanie:
pakowane po 110 sztuk w kartonie 3960 sztuk na palecie

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 2,50 zł/szt. netto

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk

100 sztuk

Koszt przygotowalni nadruku : 90,00 Euro (jednorazowo)



Promocyjne kostki ze słodkim nadzieniem
Przyjazne dla klimatu z certyfikatem FSC.

Zawsze jest jakiś

powód do spróbowania!
Ekskluzywne praliny w promocyjnym pudełku

Opakowanie na każda okazje   

Delikatne Praliny Lindt oraz Ferrero Roche, 
pakowane pojedynczo 
pudełko promocyjne
Wymiary ok. 115 x 55 x 9 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC..
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Szczegóły produktu
Art. 91224 tabliczki czekolady  Art. 91225 Czekoladowe serca

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
1 lindt pralina (ok. 12g.) mieszane smaki
Okres ważności 6 miesięcy

Opakowanie:
pakowane po 110 sztuk w kartonie 3960 sztuk na palecie

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!
Karton dodatkowy zabezpieczający - 2,50 zł/szt. netto

Cena netto za sztukę
koszt przelicznika waluty wykonany w dniu zamówienia

Koszt przygotowalni nadruku : 90,00 Euro (jednorazowo)

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk



Efektowne 

Wrażenie smakowe!
Trzy pyszne czekoladki Ferrero Rocher

w jednym opakowaniu.

Prawdziwa przyjemność w indywidualnym opakowaniu. 

Delikatne Praliny Lindt oraz Ferrero Roche, 
pakowane pojedynczo 
pudełko promocyjne
Wymiary ok. 105 x 34 x 34 mm

Produkt przyjazny dla klimatu z certykatem FSC..
Zgodny z normami DIN EN 13432 100%
Recykling i utylizacja razem z makulaturą 

Szczegóły produktu

Druk i Motywy
Wysokiej klasy druk cyfrowy lub druk offsetowy, 4-kolory.
Indywidualny nadruk według projektu lub 
możliwość wykorzystania dostępnych szablonów

Zawartość:
3 czekoladki Ferrero Roche (ok. 36g.) 
Okres ważności 6 miesięcy

Opakowanie:
pakowane po 140 sztuk w kartonie 4200 sztuk na palecie

Czas dostawy:
dostawa ok. 16-22 dni robocze po akceptacji nadruku
Zamów jak najwcześniej, pewniejszy jest termin realizacji!

Koszt przygotowalni nadruku : 90,00 Euro (jednorazowo)

5000 sztuk

2500 sztuk

1000 sztuk

500 sztuk

250 sztuk
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