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Świąteczne chwile z Wedlem

Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy i magiczny. Każdy dba o to, by były to piękne chwile, aby pod choinką
nie zabrakło prezentów, a na stole najlepszych specjałów.

Marka Wedel co roku dostarcza Polakom najlepsze słodycze oraz pomysły na smaczne prezenty.
Specjalnie na święta Wedel kieruje do konsumentów swoją wyjątkową ofertę. Pięknie zapakowane słodycze zostały
przygotowane z myślą o wszystkich tych, którzy szukają smakołyków na świąteczny stół, a także dla tych, którzy
poszukują stylowych i wysokiej jakości prezentów.
Świąteczna oferta:
Wedel posiada niezwykle bogatą ofertę tabliczek czekoladowych. Na ten wyjątkowy czas proponujemy nasze
najpopularniejsze smaki: gorzką, mleczną, truskawkową, toffi, z orzechami laskowymi, a także czekolady z
limitowanej edycji dostępne tylko w święta: czekoladę mleczną o smaku pieczonego jabłka oraz czekoladę mleczną o
smaku suszonej śliwki. Nowością w tym roku są dwie nowe czekolady, dedykowane specjalnie na święta: czekolada
mleczna o smaku imbiru z ciasteczkami i czekolada mleczna o smaku jabłka i cynamonu. Te czekolady to mistrzowskie
kompozycje przypraw i aromatów, kojarzących się ze świętami.

Czekolada o smaku imbirowym z ciasteczkami; Czekolada o smaku jabłka i cynamonu
Waga: 100 g. Cena: około 3,00 zł.
W zeszłym roku, marka Wedel wprowadziła do swojego świątecznego portfolio Choinkowe ozdoby – Szyszki oraz
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Żołędzie. Figurki wykonane są z doskonałej mlecznej czekolady, każda z nich zapakowana jest w kolorowe, eleganckie
opakowanie i opatrzona srebrnym sznureczkiem, umożliwiającym powieszenie ich na gałązce choinki. Ponieważ
czekoladowe ozdoby zyskały uznanie konsumentów, w tym roku uzupełniliśmy naszą ofertę o Dzwonki, w pięknych
złotych opakowaniach.

Choinkowe ozdoby –dzwonki
Waga: 72 g. Cena: około 7 zł.

Choinkowe ozdoby – żołędzie
Waga: 72 g. Cena: około 7 zł.

Choinkowe ozdoby – szyszki
Waga: 72 g. Cena: około 7 zł.

Czekoladowe figurki marki Wedel to doskonały pomysł na świąteczny prezent. Od zeszłego roku, w naszej ofercie
znajduje się piękna Figurka Mikołaja, a w tym roku przygotowaliśmy kolejną – Czekoladowego Renifera. Każda
figurka posiada świąteczny dzwoneczek i jest elegancko zapakowana.
Obie figurki są ręcznie robione i pochodzą z wedlowskiej Pracowni Rarytasów.

Czekoladowy renifer
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Waga: 100 g. Cena: około 13 zł.

Czekoladowy Mikołaj
Waga: 100 g. Cena: około 13 zł.
W świątecznej ofercie marki Wedel, znajduje się również Torcik Wedlowski. To jedyny w swoim rodzaju wafel, który
tworzony jest od lat wg tej samej receptury oraz ręcznie dekorowany. Kruchy wafelek, przekładany kremem
orzechowym i oblany wedlowską czekoladą, zyskał w tym roku specjalne, świąteczne opakowanie 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.
Limitowana, świąteczna edycja pianek Ptasie Mleczko® to smakołyk, którego wszyscy konsumenci niecierpliwie
wypatrują na półkach, gdyż jest on dostępny tylko w okresie świątecznym. Pianki o smaku aromatycznej wanilii i
czekoladowej słodyczy, oblane znakomitą deserową czekoladą to przysmak stworzony po to, aby się nim dzielić.

Ptasie Mleczko® dwuwarstwowe
Waga: 400 g. Cena: około 12 zł.
Wedlowskie produkty specjalnie na Boże Narodzenie zyskują świąteczne opakowania, które nadają im elegancki i
wytworny charakter. Sprawia to, że już z daleka są one widoczne dla klientów, którzy z bogatej oferty produktowej
wybierają przed świętami właśnie takie artykuły, które są gotowym pomysłem na prezent, bądź znakomitym jego
uzupełnieniem. Aby spotęgować ten efekt, warto wyeksponować świąteczne słodycze marki Wedel w kilku miejscach w
sklepie oraz zadbać o dodatkowe materiały POS, które nakierują konsumentów na potrzebne produkty. Ponieważ
ogromnym powodzeniem cieszą się świąteczne figurki - zachęcamy do eksponowania ich w strefach przy kasie oraz na
półkach na wysokości wzroku klientów.
Oferta Bożonarodzeniowa Wedla w pigułce:
-

Czekoladowy Mikołaj 100g
Czekoladowy Renifer 100 g
Żołędzie z czekolady mlecznej 72g
Szyszki z czekolady mlecznej 72g
Dzwonki z czekolady mlecznej 72g
Czekolada gorzka 100 g
Czekolada mleczna 100g
Czekolada mleczna z nadzieniem toffi 100g
Czekolada mleczna z nadzieniem truskawkowym 100g
Czekolada mleczna o smaku imbirowym z ciasteczkami 100g
Czekolada mleczna o smaku jabłka i cynamonu 100g
Czekolada mleczna z nadzieniem o smaku pieczonego jabłka 100g
strona 4 / 5

newss.pl

Świąteczne chwile z Wedlem

- Czekolada mleczna z nadzieniem o smaku suszonej śliwki 100g
- Czekolada Luksusowa z orzechami laskowymi 100g
- Czekolada Luksusowa z orzechami laskowymi 160g
- Czekolada Luksusowa z orzechami laskowymi 220g
- Ptasie Mleczko® dwuwarstwowe waniliowo- czekoladowe 400g
- Ptasie Mleczko® waniliowe 420g
- Ptasie Mleczko® waniliowe 560g
- Ptasie Mleczko® śmietankowe w mocno mlecznej czekoladzie 420g
- Mieszanka Wedlowska Classic 220g
- Mieszanka Wedlowska Classic 490g
- Torcik Wedlowski z okienkiem 250g
- Chopin edycja limitowana 272g
- Od serca edycja świąteczna 300g
- Baryłki 200g
- Baryłki Cocktail 200g
- Pasjonata Smaki Świata 102 g
- Pasjonata Smaki Świata 221g
- Chałwa Królewska waniliowa 250g
- Chałwa Królewska waniliowa z kakao i bakaliami 250g
Wedel
WIĘCEJ
INFORMACJI z firmy E. Wedel (PRESS BOX)
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