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Krótka historia marki Wedel
Wedel to najstarsza marka czekoladowa w Polsce. Jej założyciel, Emil Wedel był nieustającym optymistą, zarażającym
innych swoim podejściem do życia. To dzięki niemu powstał słynny do dziś dnia Staroświecki Sklep na Szpitalnej, a na
jego tyłach umieszczono nowoczesną fabrykę słodyczy.
Z czasem zakład stał się za mały, aby sprostać zapotrzebowaniom wszystkich miłośników wedlowskiej czekolady.
Plany przeniesienia produkcji zrealizował kolejny przedsiębiorczy spadkobierca - Jan Wedel. Tak powstała jedna z
najnowocześniejszych manufaktur - Fabryka Czekolady E.Wedel na warszawskiej Pradze. To w niej powstały
receptury słynnego Ptasiego Mleczka, Mieszanki Wedlowskiej, czekolady Jedyna. Polityka eksportowa firmy oraz
zainteresowanie jej słodyczami sprawiły, że w ciągu zaledwie kilku lat, czekolada Wedlów zaczęła być wysyłana
regularnie, specjalnym samolotem, do sklepu firmowego m.in. w Paryżu, sklepów w Londynie, do Ameryki Północnej,
a nawet do Japonii. W 1945 roku władzę nad fabryką przejęło Państwo. Po upadku komunizmu spadkobiercy Wedla
podjęli próbę odzyskania czekoladowego dorobku swoich przodków, jednak ostatecznie firma została sprywatyzowana
i sprzedana koncernowi PepsiCo. W roku 1998 przeszła w ręce brytyjskiej firmy Cadbury, a od września 2010 roku
właścicielem firmy jest Grupa Lotte.
Grupa Lotte
Lotte Group jest międzynarodową firmą, założoną w 1948 jako firma specjalizująca się w sektorze gum do żucia.
Obecnie działa w różnych sektorach, włączając w to sektor spożywczy, słodyczy, sektor handlu, podróży i turystyki,
sektor chemiczny, rynek budowlany oraz finansowy.
Kategoria słodyczy jest kluczowym obszarem dla grupy Lotte. W tej kategorii Grupa Lotte jest obecna w segmencie:
gum do żucia i czekolady, jak również cukierków i ciastek. W rankingu najsilniejszych światowych firm z branży
słodyczy, Grupa Lotte znajduje się na 6. pozycji, z silną obecnością na rynku Japonii, Korei. Grupa Lotte jest także
obecna na rynku Belgii z marką Guylian, Chin, Rosji oraz krajów ASEAN. Lotte Group jest największym producentem
gum do żucia w Azji oraz trzecim największym na świecie.
INFORMACJE PRASOWE

- Pierrot i Bajeczny w nowej odsłonie
- Nowe Ptasie Mleczko specjalnie dla Ciebie!
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- Ruszyła nowa kampania reklamowa marki Wedel - &#34;Lubię to&#34;
- Marka Wedel najsilniejszą marką słodyczy w Polsce
- Świąteczna witryna z 850 kg wedlowskiej czekolady!
- Nowa Pijalnia Czekolady E. Wedel w Katowicach
- Owoce w Czekoladzie od Wedla nagrodzone na Ł&oacute;dź Design Festival
- Produkty Wedla nagrodzone przez konsument&oacute;w
- Diabeł tkwi w... dodatkach!
- Ptasie Mleczko Biało-Białe
- Słodkie chwile relaksu z białym WW
- Mały Szkolny od Wedla
- Francuska elegancja kontra włoski temperament w nowych czekoladach Wedla
- Kryształowe Godło Trusted Brands 2013 dla marki E. Wedel
- O niebo lepsze Ptasie Mleczko
- Chopin - kompozycja najlepszych smak&oacute;w
- Owocna wsp&oacute;łpraca McDonald&#39;s Polska i LOTTE Wedel
- Wedlowscy cukiernicy Mistrzami Polski
- Wedlowska rewolucja w czekoladach nadziewanych
- Kawałeczek nieba w prezencie

- Z okazji Dnia Czekolady Wedlowi odbiła czekoladowa palma
- Dziel się radością z kibicowania!
- Już za 50 dni UEFA EURO 2012TM!
- Wielkanoc pełna wedlowskich pisanek
- Zdobądź z Wedlem bilety na UEFA EURO 2012TM!
- Spraw drugiej osobie walentynkową przyjemność
- Najsłodsza praca czeka na Ciebie!
- Do Biegu Wedla gotowi ... Start!
- Backgrounder promocji konsumenckiej marki E.Wedel
- Wedel gra na UEFA EURO 2012TM!
- Studio TVP Sport na dachu fabryki E.Wedel
- Dołącz do fali przyjemności Wedla!
- Wedel gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
- Wedel na świąteczne spotkania
- Warsztaty Wedla i Fundacji Dr Clown w towarzystwie Małgorzaty Sochy
- Świąteczne chwile z Wedlem
- Srebrne Effie Awards dla kampanii marki Wedel!
- Wywiad z Pawłem Mańką - Ambasadorem Fabryki Przyjemności E.Wedel
- Świętuj z Wedlem Dzień Czekolady!
- PREMIERY I BESTSELLERY
- Grupa LOTTE, właściciel marki E.Wedel wybuduje fabryki w Świdnicy
- Czekolady zmieniające smak - super nowość od Wedla! Czegoś takiego jeszcze nie było!
- Waniliowe Ptasie Mleczko jeszcze doskonalsze
- Już w przyszłym tygodniu Ambasador Fabryki Przyjemności rozpocznie swoją podr&oacute;ż!
- Ambasador Fabryki Przyjemności wybrany!
- Niepowtarzalna przyjemność dla Taty
- Masz jeszcze dwa dni, aby zdobyć pracę marzeń!
- Pijalnia Czekolady E.Wedel - codziennie znajdziesz pow&oacute;d by tu być
- Zdobądź najprzyjemniejszą pracę świata i zostań Ambasadorem Fabryki Przyjemności
- Mieszanka Wedlowska Productions przedstawia
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- &#34;Gdzie Wedel ukrył Złotą Pisankę&#34;? Już to wiemy!
- Pawełek i jest OK.!
- WEDEL pierwszym narodowym sponsorem UEFA EURO 2012 w Polsce
- Razem z Wedlem na Święta
- Baryłkowo, coctailowo i zabawnie, czyli Dzień Kobiet w najlepszym towarzystwie !
- Wedlowski Pawełek w nowej odsłonie
- III edycja targ&oacute;w branży cukierniczo - lodziarskiej EXPO SWEET 2011
- Lekko, błogo, pomarańczowo ...
- Czekoladowe Walentynki z Wedlem
- Stephane Tikhomiroff nowym szefem marketingu marki Wedel
- Ponadczasowe inspiracje z Wedlem
- Świąteczna Kampania Wedla - Magiczne chwile z Wedlem
- Magiczne chwile z Wedlem
- Chwila zapomnienia z Wedlem
- E.Wedel wśr&oacute;d nominowanych do Effie Awards 2010
- Dzień ludzi z pasją
- Dzień Chłopaka w rytmie cocktail
- Nowe smaki wedlowskich Duet&oacute;w, to wspomnienie lata i wakacyjnej przygody
- Zabawy nadszedł czas - Let&#39;s party!
- Wszystkiego najsłodszego z okazji Międzynarodowego Dnia Czekolady!
- Wedel uaktywnia fan&oacute;w na Facebooku
- Zimne waniliowe Ptasie Mleczko - Tw&oacute;j kawałek schłodzonego nieba
- Symfonia smak&oacute;w z Wedel
- Czekoladowy Pawełek od Wedla i jest Ok!!!
- Sezon truskawkowy - Tak lekko, tak przyjemnie
- Rzeźba Świętego Mikołaja wykonana z 820 kg wedlowskiej czekolady na aukcji WOŚP
- Emocjonujący, nowy portal www.wedel.pl
- Kalendarz WAFKA 2010 już w sprzedaży - Praskie dzieci zapraszają na wycieczkę po Wafce
- Co ma motyl do psa a pies do czekolady? - czyli jak Wedel przełamuje schematy
- Bogate wnętrze, rewolucyjne opakowanie i barwna osobowość: nowa linia czekolad Wedla
- Fabryka Czekolady w Bielanach Wrocławskich działa pełną parą!
- Inwestycja Cadbury przyniesie regionowi około 300 nowych miejsc pracy
- Nowa fabryka Czekolady w Skarbimierzu - Pierwszy etap prac konstrukcyjnych zakończony
- Rozbij czekoladowy bank i wygraj 100 000 zł
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