Különleges kézműves csokoládék

Partnerajándéknak
vagy céges rendezvényre

EGYEDI BONBON VÁLOGATÁSOK
Számos európai versenyen díjazott kézzel készített bonbonok
Prémium minőségű csokoládék a klasszikustól a különlegesebb ízekig,
frissen készítve, adalékanyagmentesen, több mint 30-féle elérhető ízben
egyedi logóval, céges arculattal és személyes üzenettel ellátott palástok a
még inkább személyre szabott ajándékokért
500 doboz fölött van lehetőség egyedi doboz gyártására is
a bonbon válogatásokat igény esetén mi is össze tudjuk válogatni, de
természetesen van lehetőség egyedi válogatások rendelésére is előzetes
kóstoló alapján
Kiindulási áraink:
6 szemes bonbon válogatás: br 2180 Ft/doboz
12 szemes bonbon válogatás: br 3860 Ft/doboz

TÁBLÁS CSOKOLÁDÉK
Táblás csokoládéink elérhetőek ét-tej- fehér- és ruby csokoládéból is,
különböző szórásokkal díszítve.
Egyedi logóval/céges arculattal és személyes üzenettel ellátott
csomagolások is elérhetőek.
Árak: br 1590 Ft-tól/tábla
A minimális rendelési mennyiség 50 tábla/íz.

CSOKOLÁDÉS DESSZERTEK
RENDEZVÉNYEKRE
Ha szeretné feldobni céges rendezvényét prémium minőségű kézműves
desszertekkel, akkor szívesen vállalunk kóstoltatást is, melyhez a
desszertasztal kínálatát Ön választhatja ki az alábbiakból:
BONBONOK | TRÜFFELEK | FŰSZERES CSOKOLÁDÉ LAPOK | FORRÓ
CSOKOLÁDÉ |
CSOKOLÁDÉ FONDÜ GYÜMÖLCCSEL, MARCIPÁNNAL | POHÁRKRÉMEK
Személyre szabott csokoládé válogatásaink köszönőajándéknak is remek
választás, hiszen garantáltan mosolyt csal minden résztvevő arcára.

REFERENCIÁK
OTP | Eon | Vodafone | Telenor | Telekom | Erste | Generali | Decathlon | MÁV | Exxonmobil | LG | HBO
Unilever | Sanofi | Novartis | Volvo VIP | Sothys | Porsche | Unix Auto | Paksi Atomerőmű | Főtáv
Commerzbank | Avis | Douglas | Biersdorf | Messer | Nespresso | Prémium Borház | Marionnaud | Müller
Dovex | Nexus | Rézangyal | Hírstart | Aréna Pláza | Profession | Sarki Fűszeres | Radovin | Volánbusz

RÓLUNK MONDTÁK
„Kedves Gyöngyvér! Köszönjük, hogy segítségeddel ilyen szép és ízletes finomsággal köszönhettük
meg partnereink ez évi bizalmat. Nem csak az ízek kiválasztásához nyújtottál segítséget, de az egyedi
mintázatú szalaggal személyessé is tehettük a dobozokat. Több partnerünktől azonnal pozitív
visszajelzést kaptunk. Köszönjük!"
Hírstart - Centrál Médiacsoport - Siska Melinda

KÉRJ AJÁNLATOT!

Keress minket
bizalommal!
ELÉRHETŐSÉG
Gulyás Gyöngyvér & Babinec Orsolya
Lady Lavender Csokoládé Manufaktúra
Cím: 1031 Budapest, Nimród utca 2.
Tel: +36 70 466 1121
E-mail: ladylavendercsokolade@gmail.com
Web: www.ladylavender.hu
http://www.facebook.com/LadyLavenderCsokoladeManufaktura
https://www.instagram.com/ladylavendercsokolade/

