


אותנו  להזמין זה הזמן . ראש השנה מתקרב

רעיונות מקוריים נולדים מראש. לפגישה

.שוקולד בעבודת יד. בוטיק שוקולטיירים ישראלים-שוקולאב

.ולכל צורך של הארגוןלכל כמות , תקציבמתאימות את עצמנו לכל אנחנו 

האריזה  למתג את השוקולד עצמו או את ניתן 

.  אותו למציאותאנחנו פה כדי להפוך , אותנו בכל רעיון משוגע ומתוק שיש לכםשתאתגרו נשמח 

.אנו מבטיחות איכות וטעם ללא תחרות, כל השוקולדים כשרים

מעמהמחירים אינם כוללים 



פותחים שנה מתוקה



תופסים ראש השנה



2פותחים שנה מתוקה



....במיוחדאלגנטיתלשנה 

שלנוהמארז האלגנטי 

.מבחר פרלינים בעבודת יד בטעמים מיוחדים לחג

מדליוני שוקולד עם תוספות  / ניתן לשלב עם דפים

.טעימות



לשנה מכובדת

שוקולאבמכובד מבית מארז 

מגיע בשקית תואמת ובמספר שילובים בהתאם  

לתקציב ולטעמים המועדפים



אגזוטיתשנה 

האגזוטיהמארז 
פרלינים מהמבחר לחג9

אגוזים ושקדים עטופים שוקולד' גר80

מדליונים עם תוספות' גר-8

100CCדבש איכותי

טבלת שוקולד בעבודת יד

נוגטחטיף שוקולד ספירלה ממולא 

ניתן להוסיף ליקר מיוחד לחג

אנו מבטיחות  , השוקולדים כשריםכל 

.איכות וטעם ללא תחרות



מ"המחירים אינם כוללים מע

...עם יין או ליקראגזוטית

הייןמארז 
לבן/ יין אדוםבקבוק 

לחגטבלת שוקולד מרובעת עם ברכות 

המארז משתנה בהתאם לסוג היין  מחיר 

הנבחר

אנו מבטיחות איכות  , השוקולדים כשריםכל 

.וטעם ללא תחרות



מ"המחירים אינם כוללים מע

....מארז דו

מארז דו

יין לבחירתכם

דבש/ ליקר 

מהמבחר לחגפרלינים 

סוגי שוקולדים שונים 3

לבחירתכם

ישנם שילובים נוספים למארז  

.נשמח להציג עבורכם, זה

אנו , השוקולדים כשריםכל 

מבטיחות איכות וטעם ללא  

.תחרות



מ"המחירים אינם כוללים מע

בגדוללחגוג 

מארז תלת

ליקר שוקולד בטעמים

כוסות יין משוקולד

פרלינים מהמבחר לחג18

טרפלס' גר80

מדליוני שוקולד עם תוספות' גר80

שקדים עם שוקולד וקקאו' גר80

תפוזים טבולים בשוקולד' גר80

לבן/ מריר/ דפי שוקולד חלב' גר80

טבלת שוקולד בעבודת יד

"שנה טובה"שוקולד ארוך עם מסר 

.תאים גדול ומרשים3מארז 

לבחירהלשלב בקבוק יין ניתן 

וטעם איכות , השוקולדים כשריםכל 

.ללא תחרות



Let it Beחג שמח  

...שקוףמארז 

ליקר בטעמים לחג

פרלינים בצורת תפוח במילוי חגיגי9

טבולים בשוקולדתפוחים / תפוזים' גר80

"שנה טובה"מסר מדליון משוקולד עם 

LET IT BEחג שמח 

ליקר בטעמים לחג

פרלינים בצורת תפוח במילוי חגיגי9

טבולים בשוקולדתפוחים / תפוזים' גר80

"שנה טובה"מסר מדליון משוקולד עם 

מארז מגנטים חגיגי+ 

אנו מבטיחות  , השוקולדים כשריםכל 

.איכות וטעם ללא תחרות



גלריה חגיגית

ניתן לקבל מגוון של מארזים  בשוקולאב

.מעוצבים ומקוריים המותאמים לכל תקציב



נגיעה מתוקה
מדליונים שונים עם , פרלינים4מארז פותחים שנה מתוקה עם , תפוחים טבולים בשוקולד

מסר טבולשוקולדףובתוכם טבלת רטרומעטפות ברכה בסגנון , פרלינים לחג2, ברכה

והודבק על ידי אנשים בעלי צרכים מיוחדיםקופל בשיתוף צומי הופק *



נגיעה מתוקה/ תשומת לב אישית 



שנות  

טובות
ברכות לחג  

שניתן להוסיף  

להם שוקולד 

קטן לתשומת 

לב ושנה 

מבורכת

צומיבשיתוף הופק *

והודבק על ידי אנשים בעלי צרכים מיוחדיםקופל 



מארזים קטנים



4X4מארזי 



שילוב בין ליקר שוקולד  

לברכה כתובה על שוקולד
ליקר שוקולד דבש או כל טעם לבחירה

של שוקולדייסרים'לצ–כוסיות שוקולד 6

ברכה כתובה על שוקולד

פרלינים16ניתן לשלב עם מארז 

או עם כל מארז אחר לבחירה

ליקר שוקולד עם ברכה



-מארזי קונספט
מארז , מארז דבש, רימונים, שפע של רעיונות כמו תפוחים

לכל רעיון יש מארז .. מארז טבעוני ועוד, מארז בריאות, בירה

מתאים עם שילובים מיוחדים



?א מצאתם את מה שחיפשתםל

,,  יש לנו עוד שפע רעיונות?  רוצים שילוב אחר

..לכל לקוח אנו מתאימים את המארז המתאים לו

קונדיטורים אומנים  , עמותות, שוקולטייריםיש לנו שיתופי פעולה עם •

לקוחותינו  ואנו אוהבות לחשוב מחוץ לקופסא ולהמציא עבור .. ועוד

.את המארזים שהכי מתאימים להם

פ עם  "יצרנו שת, עובדים בשוטף עם עמותת אנוש-תרומה לקהילה•

..צומי ובית אקשטיין ותורמים באופן שוטף לעמותות נוספות

הכלהעבירו אלינו את –חשיבה הפקה מיתוג שילוח -ת-מאשירות •

..וקבלו את התודות בסוף

או שלחו מייל ונחזור 054-9193988פשוט חייגו , אין צורך, מתלבטים•

אליכם בהקדם  

.אנו מבטיחות איכות וטעם ללא תחרות, כל השוקולדים כשרים




