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Wedel na świąteczne spotkania

Spotkania smakują najlepiej w Święta, gdy z dala od codzienności możemy podarować swoim bliskim czas, uwagę
oraz wyjątkowe prezenty. Dla wszystkich tych, którzy potrafią czerpać z życia pełnymi garściami i są prawdziwymi
fanami czekolady, Wedel przygotował swoją wyjątkową ofertę. Podkreśl ten niezwykły czas doskonałymi słodyczami
Wedla, a świąteczne chwile będą upływały jeszcze przyjemniej.

W czasie świąt chcemy, aby wszystko było wyjątkowe, dlatego Wedel przygotował swoją specjalną ofertę: limitowaną
edycję bombonierki Chopin, która zachwyca nie tylko smakiem, ale też nowym, pięknym opakowaniem, dwa nowe
smaki czekolad - imbirową z ciasteczkami oraz o smaku jabłka i cynamonu, Torcik Wedlowski w eleganckiej,
świątecznej odsłonie, czekoladowy Mikołaj – idealny na prezent dla kogoś bliskiego oraz wyborne Baryłki Cocktail,
które podkręcają każde spotkanie.
Dla wszystkich miłośników słodyczy i elegancji Wedel przygotował wyjątkową propozycję - limitowaną edycję
bombonierki Chopin. Piękna granatowa puszka kryje w sobie kompozycję wyśmienitych pralin. Idealna na prezent czy
jako pyszna niespodzianka na świątecznym stole, ucieszy każdego smakosza i estetę.
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Bombonierka Chopin
Waga: 272 g. Cena: 38zł
Dwie nowe czekolady Wedla zostały przygotowane specjalnie z wykorzystaniem charakterystycznych dla świąt
smaków. Te czekolady to mistrzowskie kompozycje – pierwsza tabliczka to połączenie aromatycznego imbiru i
mlecznej czekolady, w której zatopione są słodkie, waniliowe ciasteczka. Druga czekolada o smaku jabłka i cynamonu
zachwyca charakterystyczną słodyczą przyprawy, połączoną z delikatnym, orzeźwiającym smakiem owocu. Podzielmy
się tymi świątecznymi smakami z ukochanymi osobami.

Czekolada o smaku imbirowym z ciasteczkami
Czekolada o smaku jabłka i cynamonu
Waga: 100 g. Cena: około 3,00 zł.
Torcik Wedlowski to jedyne w swoim rodzaju połączenie kruchego wafelka przekładanego kremem orzechowym z
oryginalną wedlowską czekoladą. Specjalnie dla miłośników tego ręcznie zdobionego smakołyku został on odświętnie
zapakowany w eleganckie pudełko w kształcie gwiazdy. Jego odświętny charakter dopełnia wyjątkowe zdobienie z
motywem świątecznym, wykonane z białej czekolady.
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Torcik Wedlowski
Waga: 250 g. Cena: około 12,50 zł.
Święty Mikołaj i Renifer to pełne uroku symbole Bożego Narodzenia, a dzielenie się w święta słodkościami to miła
tradycja. Abyśmy mogli obdarować bliskich, nie tylko pysznymi, ale i pięknymi słodyczami, marka Wedel proponuje
swoje czekoladowe figurki – Mikołaja oraz Renifera, obie dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych. Taki prezent
wywoła uśmiech na każdej twarzy.

Czekoladowy renifer

Czekoladowy Mikołaj
Waga: 100 g. Cena: około 13 zł.
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Wedlowskie Baryłki Cocktail to pyszne praliny z deserowej czekolady z nadzieniami o smaku modnych,
nowoczesnych drinków: Irish Cream, Tequila Sunrise i Mojito, oblane deserową czekoladą. Baryłki z doskonałymi
koktajlami to idealny deser zarówno na spotkanie ze znajomymi, jak również na romantyczny zimowy wieczór we
dwoje – one zawsze podgrzeją atmosferę.
Baryłki Cocktail
Waga: 200 g. Cena: około 15 zł.

Wedel
WIĘCEJ

INFORMACJI z firmy Wedel (PRESS BOX)
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