




SŁODYCZE REKLAMOWE 

PALUSZKI W TUBIE 
Paluszki słone w przezroczystych tubusach z etykietą 
z nadrukiem reklamowym. Waga 90g. Wymiary 
60x130 mm. Okres przydatności 6 miesięcy. 
Minimalne zamówienie 200 szt. 

LIZAKI W SASZETKACH 
Małe, płaskie lizaki owocowe w kształcie serca. Mix 
smaków i kolorów. Pakowane w saszetki z nadrukiem 
reklamowym. Waga 7g. Okres przydatności 6 
miesięcy. Minimalne zamówienie 1000 sztuk. 

LIZAKI REPORTERSKIE 
Kolorowe, kuliste lizaki owocowe. Opakowane w przezroczystą folię. 
Pudełka w kształcie piramidki. Wykonane z białego kartonu z dowolnym 
nadrukiem reklamowym lub ze złotego/srebrnego/srebrnego 
holograficznego kartonu z tłoczonymi logotypami, napisami i motywami 
graficznymi.  Waga 9g. Wymiar pudełeczka 51x51x51 mm. Okres 
przydatności 6 miesięcy. Minimalne zamówienie 100 sztuk. 
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MEDALE CZEKOLADOWE 
Jednostronne medale z czekolady belgijskiej mlecznej 55% o 
różnych średnicach. Możliwość również wykorzystania 
czekolady deserowej. Medale zawinięte w złotą lub srebrną 
folię aluminiową. Po jednej stronie  proste teksty lub 
motywy graficzne wytłoczone bezpośrednio na czekoladzie. 
Waga 7 g. Okres przydatności 6 miesięcy. Minimalne 
zamówienie 1000 szt. 

CZEKOLADKI BELGIJSKIE  
Oryginalne czekoladki belgijskie. Dostępne smaki: 
mleczny i deserowy. Smak mleczny zawinięty w złoty 
lub srebrny laminat. Smak deserowy w złoty. Obwoluta 
z dowolnym nadrukiem reklamowym.  Waga 4,5g. 
Wymiary 35x35x3 mm. Okres przydatności 6 miesięcy. 
Minimalnie 1000 szt. 

CZEKOLADKI Z KLASĄ 
Markowe czekoladki z delikatnie alkoholizowanym nadzieniem. 
Dostępne smaki: pistacjowy, czekoladowy. Na czekoladce wytłoczone 
logo producenta czekoladek. Zawinięte w złoty laminat. Obwoluty z 
dowolnym nadrukiem reklamowym. Waga 17g. Wymiary 34x34x15mm. 
Termin przydatności 6 miesięcy.  
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KRÓWKI 
Krówki tradycyjne, ręcznie pakowane. Smak mleczny. 
Możliwość wyboru smaku sezamowego lub 
czekoladowego  powyżej 35kg lub kawowego powyżej 
40 kg. Etykiety z dowolnym nadrukiem reklamowym.  
Okres przydatności 4-6 miesięcy. Minimalne 
zamówienie 5 kg. 

KARMELKI KUKUŁKI 
Wyśmienite nadziewane karmelki kukułki zawijane w 
foliowe owijki z nadrukiem reklamowym.  Waga 6g. 
W kilogramie około 166 szt. Minimalne zamówienie 
50 kg. Okres przydatności 6 miesięcy. 

MIÓD WIELOKWIATOWY 
Miód wielokwiatowy w małych szklanych słoiczkach zamykanych srebrną 
pokrywką metalową i oklejanych etykietami reklamowymi. Etykiety 
drukowane z logo klienta. Dostępne także w słoiczkach otulonych 
kolorową fizeliną (kilka kolorów do wyboru) i przewiązanych kokardką. 
Waga 100g. Minimalne zamówienie 300 szt. Okres przydatności 12 
miesięcy. 
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