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dovolte, abychom Vám formou nového zpravodaje představi-
li novinky a inovace značky Chocoland. Na trhu cukrovinek 

se Chocoland pohybuje řadu let a my věříme, že máme spotře-
bitelům co nabídnout. Neustále se snažíme vyvíjet nové produk-

ty, vymýšlet zajímavé inovace a zlepšovat služby Vám, našim zá-
kazníkům. 

Chceme být o krok napřed a přicházet s originálními a atraktivní-
mi produkty, které spotřebitelé ocení. Pod značkou Chocoland vy-
rábíme širokou paletu čokoládových foukaných figurek, tyčinky 
nejrůznějších příchutí, čokoládové krémy nebo ledovou čokolá-
du. Silní jsme také v produktech s licencí, jako jsou Šmoulové či 

Možná jste při výběru vánočního 
zboží pro konec letošního roku vá-
hali mezi Mikulášem s bílou nebo 
červenou čepicí. My jsme se v ko-
lekci pro rok 2013 trochu odvázali, 
takže v naší nabídce najdete nejen 
obrovské množství novinek, ale ta-
ké nečekané a vtipné kreace.

Kromě klasického Mikuláše může-
te spotřebitelům nabídnout třeba 
figurky v podobě rockové kapely 
nebo pohádkových postaviček. 
Duté čokoládové figurky vyrábíme 

v nejrůznějších tvarech, gramážích 
a dodáváme je v dózách i plasto-
vých sáčcích. 

Předvánoční období je neodmysli-
telně spojené s postupným otevírá-
ním okének adventních kalendářů 
a také v tomto směru jsme letos 
vsadili na originalitu. Konzervativní 
zákazníci své tradiční kalendáře 
na pultech samozřejmě najdou, ale 
věříme, že řada spotřebitelů raději 
sáhne po adventním kalendáři 

Vážení obchodní partneři,

Vánoce odvážně a zábavně

Hello Kitty. Celý sortiment jsme schopni nabídnout i pod privátní-
mi značkami.

Rádi bychom Vás proto cestou tištěného zpravodaje, který právě 
držíte v rukou, pravidelně informovali o všech našich novinkách, 
nových technologiích nebo distribuci. Doufáme, že pro Vás budou 
informace přínosné a pomůžou Vám rychle se zorientovat v na-
šem širokém sortimentu.

Přejeme Vám krásné jarní dny.

Obchodní tým Chocoland Beri
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Růžová Hello Kitty
Podařilo se nám získat jednu z nej-
oblíbenějších licencí na světě, tak-
že kočičku Hello Kitty můžeme na-
bízet na celé řadě sladkostí.

Vedle tyčinek s kokosovou a lesní 
příchutí se Hello Kitty objeví také 
na tubě s karamelovým krémem, 
na sáčku s arašídy v cukru a také 
na oblíbených kostičkách ledové 
pochoutky.

Úplnou novinkou je pak čokolá-
dové dražé Hello Kitty, které doza-
jista ocení všechny holčičky. 
V krabičce totiž najdou jedinečné bonbónky v růžové a bílé 
barvě.

s překvapivým motivem. Jako například Vánoce u šílené rodiny ne-
bo u pralidí. Příležitost dostali jak mladí kreativní grafici, tak i uměl-
ci. Kolekci dvou adventních kalendářů namaloval dokonce malíř 
Dalibor Nesnídal.

dovolte, abychom Vám formou nového zpravodaje představi-
li novinky a inovace značky Chocoland. Na trhu cukrovinek 

se Chocoland pohybuje řadu let a my věříme, že máme spotře-
bitelům co nabídnout. Neustále se snažíme vyvíjet nové produk-

ty, vymýšlet zajímavé inovace a zlepšovat služby Vám, našim zá-
kazníkům. 

Chceme být o krok napřed a přicházet s originálními a atraktivní-
mi produkty, které spotřebitelé ocení. Pod značkou Chocoland vy-
rábíme širokou paletu čokoládových foukaných figurek, tyčinky 
nejrůznějších příchutí, čokoládové krémy nebo ledovou čokolá-
du. Silní jsme také v produktech s licencí, jako jsou Šmoulové či 

Možná jste při výběru vánočního 

Vážení obchodní partneři,

Vánoce odvážně a zábavně

Hello Kitty. Celý sortiment jsme schopni nabídnout i pod privátní-
mi značkami.

Rádi bychom Vás proto cestou tištěného zpravodaje, který právě 
držíte v rukou, pravidelně informovali o všech našich novinkách, 
nových technologiích nebo distribuci. Doufáme, že pro Vás budou 
informace přínosné a pomůžou Vám rychle se zorientovat v na-
šem širokém sortimentu.

Přejeme Vám krásné jarní dny.

Obchodní tým Chocoland Beri

Newsletter Chocoland  www.chocoland.cz www.chocoland.sk duben 2013

s překvapivým motivem. Jako například Vánoce u šílené rodiny ne-



2

Hello Kitty karamelová pomazánka

Hello Kitty ledová pochoutka

Hello Kitty kokosová tyčinka

Hello Kitty arašídky v cukru

Hello Kitty tyčinka lesní ovoce

Hello Kitty čokodražé

Stále žádanější čokoládová 
pochoutka, tentokrát v kara-
melové variantě. Tuba je prak-
tické balení do ruky.

Tradiční pochoutka pro mlsné 
jazýčky. Poleva v různých od-
stínech růžové barvy.

Kostky ledové pochoutky 
s chladivým efektem v atrak-
tivním balení Hello Kitty.

Sójová tyčinka ja-
ko chutná svačin-
ka s příchutí les-
ního ovoce. 

Sójová tyčinka 
ve variantě s koko-
sovou příchutí.

Mezi dětmi velmi 
populární čokolá-
dové dražé v uni-
kátní růžové a bílé 
polevě. Taková se 
hned tak nevidí.

Art No. 210000719

Název Hello Kitty 
Tuba

Hmotnost 35 g

Kusů v kartonu 20

Art No. 210000707

Název Hello Kitty
Ledová 

pochoutka

Hmotnost 140 g

Kusů v kartonu 24

Art No. 210000674

Název Hello Kitty 
Arašídky 
v cukru

Hmotnost 80 g

Kusů v kartonu 20

Art No. 210000676

Název Hello Kitty 
Sójová tyčinka 

s příchutí 
lesního ovoce

Hmotnost 35 g

Kusů v kartonu 30

Art No. 210000675

Název Hello Kitty 
Sójová tyčinka 
s kokosovou 

příchutí

Hmotnost 35 g

Kusů v kartonu 30

Art No. 210000701

Název Hello Kitty 
Čokodražé

Hmotnost 30 g

Kusů v kartonu 10 × 28

Hello Kitty karamelová pomazánka

Hello Kitty ledová pochoutka

s chladivým efektem v atrak-
tivním balení Hello Kitty.

Hello Kitty čokodražé
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Vajíčko Cars 2

Lískooříšková pomazánka Crema

Čokoládové dražé Smilies

Vajíčko Minnie

Crema Karamel

Ledová pochoutka

Jemný lískooříškový krém 
v novém praktickém balení, 
které je vhodné na cesty nebo 
do školy ke svačině.

Lahodná čokoládová poma-
zánka s karamelovou příchutí 
v praktické tubě.

Klasika mezi dět-
skými bonbóny – 
čokoládové dražé 
v polevě v moder-
ních pastelových 
barvách.

Kostičky ledové 
pochoutky s chla-
divým efektem 
na jazyku v příjem-
ném malém a prak-
tickém balení.

Art No. 210000706

Název Crema 
Lískooříšková 

Tuba

Hmotnost 40 g

Kusů v kartonu 20

Art No. 210000705

Název Crema
Karamelová 

Tuba

Hmotnost 40 g

Kusů v kartonu 20

Art No. 210000691

Název Smilies

Hmotnost 30 g

Kusů v kartonu 10 × 28

Art No. 210000695

Název Ledová

Hmotnost 35 g

Kusů v kartonu 24

Čokoládové vajíč-
ko v licenci zná-
mého filmu 
s úžasným pře-
kvapením pro ma-
lé kluky.

Čokoládové vajíč-
ko s veselou 3D fi-
gurkou ke sbírání 
potěší všechny 
děti.

Art No. 110002107

Název Cars 2

Hmotnost 20 g

Kusů v kartonu 24

Art No. 110002104

Název Minnie

Hmotnost 20 g

Kusů v kartonu 24
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Tyčinka Retro s rozinkami

Tyčinka Retro Originál

Tyčinka Madam Bílá 35 gTyčinka Madam Tmavá 35 g

Tyčinka Madam Limitovaná edice

Tyčinka Retro karamelová příchuť

Sójová tyčinka 
s novou, tentokrát 
karamelovou pří-
chutí.

Tyčinka s kokoso-
vou příchutí v bílé 
polevě jako dárek 
pro všechny, co se 
mají rádi.

Tyčinka s kokoso-
vou příchutí 
v hořké polevě. 
Praktické malé 
balení je ideální 
pro malou svačin-
ku nebo ke kávě.

Sójová tyčinka 
s klasickou koko-
sovou příchutí do-
plněná o rozinky.

Tradiční sójová ty-
činka s kokosovou 
příchutí v obale, 
který připomíná 
dobu, kdy sójáky 
jedli všichni.

Sójová tyčinka 
s kokosovou pří-
chutí v bílé pole-
vě pro milovníky 
světlé čokolády.

Art No. 210000686

Název Retro –
karamelová 

příchuť

Hmotnost 40 g

Kusů v kartonu 40

Art No. 210000690

Název Madam
Limitovaná 

edice

Hmotnost 100 g

Kusů v kartonu 36

Art No. 210000704

Název Madam Tmavá

Hmotnost 35 g

Kusů v kartonu 30

Art No. 210000685

Název Retro –
s rozinkami

Hmotnost 40 g

Kusů v kartonu 40

Art No. 210000333

Název Retro Originál

Hmotnost 50 g

Kusů v kartonu 40

Art No. 210000703

Název Madam Bílá

Hmotnost 35 g

Kusů v kartonu 30

Tyčinka Madam Limitovaná edice
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