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Magiczne chwile z Wedlem

Boże Narodzenie to czas radości i spokoju. Są to niezwykłe chwile, gdy najważniejsza jest rodzinna atmosfera i gdy
wszystko inne schodzi na dalszy plan. W tym okresie wyjątkową radość czerpiemy ze wspólnych momentów i bycia
razem. Aby wspólne celebrowanie świąt miało jeszcze więcej magii, Wedel przygotował specjalną, świąteczną ofertę
dla całej rodziny.

Wśród słodyczy znalazły się czekoladowe figurki w kształcie szyszek; Torcik Wedlowski, symbolizujący tradycję,
którą tak celebrujemy w święta; doskonałe i uwielbiane Ptasie Mleczko w specjalnej, świątecznej, dwusmakowej
odsłonie. Ofertę zamyka pyszna mleczna czekolada z całymi orzechami laskowymi, której smak jest po prostu
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doskonały.

Zawsze wtedy gdy myślimy o świętach Bożego Narodzenia, staje nam przed oczyma choinka. Każdy z nas, niezależnie
od wieku, czeka na moment ubierania świątecznego drzewka. Wedel w tym roku chce towarzyszyć konsumentom w tej
magicznej chwili dzięki czekoladowym figurkom, które mogą być piękną ozdobą. Są to elegancko opakowane szyszki
oraz żołędzie wykonane z mlecznej czekolady. Kolejną z propozycji są ręcznie wykonane figurki Mikołaja, które mogą
być eleganckim upominkiem dla najbliższych. Dostępne są w dwóch kolorach: czerwonym i złotym.
Szyszki z czekolady mlecznej
Żołędzie z mlecznej czekolady
Cena/g: około 8,00/ 72g
Mikołaj
Cena/g: około 15,00/ 100g
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Torcik Wedlowski to sztandarowy produkt Wedla. Jest to jedyny w swoim rodzaju tort waflowy, przekładany
wyśmienitym kremem orzechowym i zatopiony w gęstej wedlowskiej czekoladzie. Tworzony jest z pasją od wielu lat,
według tej samej receptury. Każdy z Wedlowskich Torcików jest ręcznie dekorowany, tę tradycję kontynuujemy od
wielu wielu lat. W święta będzie prawdziwą ozdobą każdego stołu. Dzięki swojemu klasycznemu smakowi będzie on
znakomitą słodką przekąską dla wszystkich członków rodziny, bez względu na wiek.
Torcik Wedlowski
Cena/g: około 10,00 zł./ 250g

Wedel przygotował dla swoich konsumentów wyjątkową niespodziankę na Święta w postaci dwusmakowego,
waniliowo - czekoladowego Ptasiego Mleczka. Ta limitowana seria, obecna na rynku tylko w okresie świątecznym, już
od lat cieszy się uznaniem smakoszy Ptasiego Mleczka.
Świąteczna odsłona tego lubianego smakołyku, to połączenie słodkiej wanilii z wyborną czekoladową nutą, które
wzajemnie się przeplatają. Pyszna deserowa czekolada dopełnia tę symfonię smaków. Dodatkową zaletą Ptasiego
Mleczka jest to, że nie da się go jeść w samotności - jest wprost stworzone do jedzenia w gronie najbliższych, idealne
na Święta, gdy pragniemy się wszystkim dzielić.
Ptasie Mleczko dwuwarstwowe
Cena/g: około 12,00 zł./ 400g

Czekolada Luksusowa to połączenie idealne - głęboki i wyrazisty smak wedlowskiej mlecznej czekolady i
zanurzonych w niej całych orzechów laskowych. Nic dziwnego, że od lat cieszy się niesłabnącym powodzenie i
wiernością konsumentów. Święta to spotkania rodzinne, wspólne biesiadowanie i dzielenie się prezentami, a czekolada
Luksusowa to słodki przysmak idealnie dopełniający radosną atmosferę przy świątecznym stole.
Czekolada Luksusowa mleczna z orzechami laskowymi
Cena/g: około 5,00 zł./ 100g
Cena/g: około 7,00 zł./ 160g
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Cena/g: około 12,00 zł./ 220g
E. Wedel
WIĘCEJ

INFORMACJI z firmy Wedel (PRESS BOX)
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