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Kvalita pod kontrolou
Audity a certifikace se staly samozřejmou součástí fungování 
naší společnosti. Značka Chocoland musí být zárukou kvali-
ty, stability a zázemí velké potravinářské firmy. 

Proto každoročně úspěšně procházíme reaudity ISO 22000, 
18001 a 14001. Již třetím rokem máme také certifikace BRC 
a IFS a kodex etického podnikání v rámci členství v organiza-
ci Sedex.

Hlásíme se k ochraně životního prostředí a jako „zelená firma“ 
jsme získali certifikát organizace EKO-KOM o úspoře emisí.

Řada našich produktů se může pochlubit značkou Klasa  
Ministerstva zemědělství ČR. 

Poslední certifikací je letošní UTZ pro potvrzení principů  
férového obchodu. Věříme, že tento standard kvality nám  
pomůže uspokojit více zákazníků na stále náročnějších  
vyspělých trzích.

Čokoládové, arašídové nebo lískooříškové poma-
zánky jsou u spotřebitelů velmi oblíbené. Pod znač-
kou Chocoland nabízíme zřejmě nejširší nabídku 
pomazánek různých chutí a balení.

Novinkou je lahodná pomazánka s karamelovou 
příchutí Crema Karamel, která si rychle získala své 
příznivce a zařadila se po bok lískooříškové a araší-
dové pomazánce.

Postupně rozšiřujeme také nabídku různých forem balení, takže dnes 
si spotřebitelé mohou vybrat mezi atraktivní dózou 250 g, plastovou 
vaničkou 40 g a praktickou tubou 35 g. Zejména poslední typ obalu – 
hravá a zajímavá tuba – je čím dál více žádanější. Novinkou letošního 
podzimu bude rodinné balení 1 kg.

Krémy jsou stále žádané

Co lepšího může být, než sušenka, 
bonbónky a čokoláda v jednom! 
Papita je křupavá sušenka posypa-
ná čokoládovým dražé a zalitá 

mléčnou čokoládou. Tento sladký barevný sen nabízíme navíc ve 
třech atraktivních příchutích: lahodný karamel, osvědčený kokos 
nebo jemný mléčný krém. Papita může být malá svačinka pro děti 
na výlet či koupaliště. Je ale tak dobrá, že zachutná i dospělým. 

přinášíme vám další vydání zpravodaje, ve kterém bychom vám 
chtěli představit nejnovější aktuality a inovace značky Chocoland.

Zřejmě nejviditelnějšími novinkami jsou produkty vyráběné v oba-
lech s licencí světoznámých postaviček Hello Kitty a Šmoulové.  
Hello Kitty se letos již v našem katalogu zabydlela a vy můžete vybí-
rat z řady položek: od čokoládového dražé přes karamelový krém 
a kostičky ledové pochoutky až po tyčinky nebo arašídy v cukru.

Také se Šmouly jste se u nás již mohli setkat, a to s úspěšným kré-
mem v tubě Šmoulí mls a ledovou pochoutkou se Šmouly. Chceme 
vycházet vstříc náladám spotřebitelů a být „trendy“, proto jsme se 
již dávno rozhodli pro investici právě do Šmoulů. Díky velké slávě – 

Pro děti: Dobrota jako z pohádky 

premiéře filmu Šmoulové 2 – bude celý konec léta i podzim modro-
bílý a ve znamení Šmoulů také pod značkou Chocoland. Můžete se 
těšit na další překvapení: dvě tyčinky a čokoládové dražé – pozor! – 
ve speciálních šmoulích barvách. 

Pracujeme samozřejmě také na dalších novinkách, které najdete ve 
zpravodaji. Velké šance dáváme energetickým tyčinkám  
Re.start ve dvou variantách. Pro nižší cenovou kategorii jsme připra-
vili polevové dražé Kulíšci a sójovou tyčinku Happy Choco.

Věříme, že si vyberete.

Obchodní tým Chocoland Beri

Vážení obchodní partneři,
Klasická sójová ty-
činka, která se vý-
borně hodí jako 
malé mlsání i k za-
hnání pocitu hladu.

Ani „ona“ neusne, 
protože tyčinka re-
startuje všechny 
„její“ smysly.

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

Oblíbené bonbón-
ky v barevné  
polevě.

Povzbudí více než 
šálek kávy. Je „pro 
něj“ a „on“ si na ní 
určitě i pochutná.

Sójová tyčinka 
s novou karamelo-
vou příchutí.

Tyčinka Retro karamelová příchuť

Energetická tyčinka Re.start „4HIM“

Chocoland Kulíšci Happy Choco sójová tyčinka

Energetická tyčinka Re.start „4HER“

Tyčinka Retro s rozinkami

Art No. 210000272

Název Happy Choco 
sójová tyčinka

Hmotnost 40 g

Kusů v kartonu 40

Art No. 210000231

Název RE.START  
FOR HER – 
energetická 

tyčinka

Hmotnost 35 g

Kusů v kartonu 30

Art No. 210000685

Název Retro – 
s rozinkami

Hmotnost 40 g

Kusů v kartonu 40

Art No. 210000264

Název Chocoland 
Kulíšci

(poleva)

Hmotnost 25 g

Kusů v kartonu 28

Art No. 210000232

Název RE.START  
FOR HIM – 
energetická 

tyčinka

Hmotnost 35 g

Kusů v kartonu 30

Art No. 210000686

Název Retro – 
karamelová 

příchuť

Hmotnost 40 g

Kusů v kartonu 40
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Hello Kitty karamelová pomazánka

Kdo by neznal postavičky modrých skřítků. Oblíbení 
Šmoulouvé přinášejí řadu cukrovinek pod značkou  
Chocoland, které si jistě získají pozornost všech dětí. 

Premiéra filmu Šmoulové 2 – lepší 
marketingovou podporu si ani 
nelze představit. Kromě toho Šmoulí 
cukrovinky podpoříme inzercí, PR 
i sales promotion, aby letošní 
podzim proběhl ve zna-
mení modrobílých barev 
taťky Šmouly, Šmoulinky 
a dalších lesních skřítků.

www.chocoland.sk srpen 2013

Jemná lískooříšková poma-
zánka v tubě – neodolatelné 
mlsání se Šmouly. 

Jemná tyčinka ten-
tokrát s příchutí les-
ního ovoce a navíc 
v bílé polevě. Jed-
noduše výborná.

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

Chutná sójová ty-
činka s kokosem, 
která je skvělou 
svačinkou do školy 
i na výlety.

Sójová tyčinka 
ve variantě s koko-
sovou příchutí.

Bílé a modré bon-
bónky dostanou 
každého. Šmoulí 
čokodražé je 
vskutku stylové.

Sójová tyčinka 
jako chutná sva-
činka s příchutí 
lesního ovoce. 

Kostičky chladivé 
ledové pochoutky 
v balení se Šmouly, 
které si oblíbily 
všechny děti.

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

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

Žádaná pochoutka, tentokrát 
v karamelové variantě. Tuba 
je zábavné a praktické balení 
do ruky.

Šmoulí tyčinka s příchutí lesní ovoceHello Kitty čokodražé

Čokodražé se ŠmoulyHello Kitty tyčinka lesní ovoce

Šmoulí mlsHello Kitty arašídky v cukru

Šmoulí tyčinka s kokosovou příchutíHello Kitty kokosová tyčinka

Ledovka ŠmoulovéHello Kitty ledová pochoutka

Šmoulové

Art No. 210000137

Název Šmoulí mls 
lískooříšková 
pomazánka 

tuba 

Hmotnost 35 g

Kusů v kartonu 20

Art No. 210000245

Název Šmoula tyčinka 
s příchutí lesní 

ovoce v bílé 
polevě

Hmotnost 35 g

Kusů v kartonu 30

Art No. 210000701

Název Hello Kitty 
Čokodražé

Hmotnost 30 g

Kusů v kartonu 10 × 28

Art No. 210000246

Název Šmoula tyčinka 
s kokosovou 

příchutí

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. 210000259

Název Šmoulové 
čokodražé

Hmotnost 30 g

Kusů v kartonu 28

Art No. 210000676

Název Hello Kitty 
Sójová tyčinka 

s příchutí 
lesního ovoce

Hmotnost 35 g

Kusů v kartonu 30

Art No. 210000674

Název Hello Kitty 
Arašídky 
v cukru

Hmotnost 80 g

Kusů v kartonu 20

Art No. 210000177

Název Ledovka 
Šmoulové

Hmotnost 140 g

Kusů v kartonu 24

Art No. 210000707

Název Hello Kitty 
Ledová 

pochoutka

Hmotnost 140 g

Kusů v kartonu 24

Art No. 210000719

Název Hello Kitty 
Tuba

Hmotnost 35 g

Kusů v kartonu 20
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Kvalita pod kontrolou
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Hlásíme se k ochraně životního prostředí a jako „zelená firma“ 
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příznivce a zařadila se po bok lískooříškové a araší-
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Krémy jsou stále žádané

Co lepšího může být, než sušenka, 
bonbónky a čokoláda v jednom! 
Papita je křupavá sušenka posypa-
ná čokoládovým dražé a zalitá 

mléčnou čokoládou. Tento sladký barevný sen nabízíme navíc ve 
třech atraktivních příchutích: lahodný karamel, osvědčený kokos 
nebo jemný mléčný krém. Papita může být malá svačinka pro děti 
na výlet či koupaliště. Je ale tak dobrá, že zachutná i dospělým. 

přinášíme vám další vydání zpravodaje, ve kterém bychom vám 
chtěli představit nejnovější aktuality a inovace značky Chocoland.

Zřejmě nejviditelnějšími novinkami jsou produkty vyráběné v oba-
lech s licencí světoznámých postaviček Hello Kitty a Šmoulové.  
Hello Kitty se letos již v našem katalogu zabydlela a vy můžete vybí-
rat z řady položek: od čokoládového dražé přes karamelový krém 
a kostičky ledové pochoutky až po tyčinky nebo arašídy v cukru.

Také se Šmouly jste se u nás již mohli setkat, a to s úspěšným kré-
mem v tubě Šmoulí mls a ledovou pochoutkou se Šmouly. Chceme 
vycházet vstříc náladám spotřebitelů a být „trendy“, proto jsme se 
již dávno rozhodli pro investici právě do Šmoulů. Díky velké slávě – 

Pro děti: Dobrota jako z pohádky 

premiéře filmu Šmoulové 2 – bude celý konec léta i podzim modro-
bílý a ve znamení Šmoulů také pod značkou Chocoland. Můžete se 
těšit na další překvapení: dvě tyčinky a čokoládové dražé – pozor! – 
ve speciálních šmoulích barvách. 

Pracujeme samozřejmě také na dalších novinkách, které najdete ve 
zpravodaji. Velké šance dáváme energetickým tyčinkám  
Re.start ve dvou variantách. Pro nižší cenovou kategorii jsme připra-
vili polevové dražé Kulíšci a sójovou tyčinku Happy Choco.

Věříme, že si vyberete.

Obchodní tým Chocoland Beri

Vážení obchodní partneři,
Klasická sójová ty-
činka, která se vý-
borně hodí jako 
malé mlsání i k za-
hnání pocitu hladu.

Ani „ona“ neusne, 
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„její“ smysly.
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něj“ a „on“ si na ní 
určitě i pochutná.
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vou příchutí.

Tyčinka Retro karamelová příchuť

Energetická tyčinka Re.start „4HIM“

Chocoland Kulíšci Happy Choco sójová tyčinka

Energetická tyčinka Re.start „4HER“

Tyčinka Retro s rozinkami

Art No. 210000272

Název Happy Choco 
sójová tyčinka

Hmotnost 40 g

Kusů v kartonu 40

Art No. 210000231

Název RE.START  
FOR HER – 
energetická 

tyčinka

Hmotnost 35 g

Kusů v kartonu 30

Art No. 210000685

Název Retro – 
s rozinkami

Hmotnost 40 g

Kusů v kartonu 40

Art No. 210000264

Název Chocoland 
Kulíšci

(poleva)

Hmotnost 25 g

Kusů v kartonu 28

Art No. 210000232

Název RE.START  
FOR HIM – 
energetická 

tyčinka

Hmotnost 35 g

Kusů v kartonu 30

Art No. 210000686

Název Retro – 
karamelová 

příchuť

Hmotnost 40 g

Kusů v kartonu 40




