
Ofertă de produse 

 Echipa noastră are o experienţă de peste 10 ani în promovarea prin produse 
personalizate, iar prin proiectul SweetsLand.ro ne propunem să creștem 
popularitatea ciocolatei și dulciurilor personalizate, venind în întâmpinarea 
clienţilor cu o varietate mare de produse şi o diversitate de ambalaje 
personalizate, potrivite pentru orice evenimente.

 Ciocolata folosită este de cea mai bună calitate, fiind importată de la cel mai 
mare producător de ciocolată din UK, Whitakers Chocolates - producător, 
distribuitor și furnizor de ciocolată rafinată încă din 1889.  Whitakers produce 
peste 10 milioane de ciocolate în fiecare săptămână, toate ambalate într-un mod 
deosebit, potrivite pentru a fi oferite drept cadou indiferent de ocazie.

Noi suntem pregătiți pentru a da un plusvaloare produselor prin personalizarea  
cu logo-ul dumneavoastră, devenind astfel cadoul perfect atât pentru parteneri și 
clienți, cât și pentru angajați.

 office@sweetsland.ro
0742.843.199 

www.SweetsLand.ro



Tablete de ciocolată personalizată 5g full color

Ÿ personalizare față-verso
Ÿ 5 culori de staniol și 8 arome diferite pentru ciocolată

Preț: începând cu 8 lei/buc 0,

Ÿ comandă minimă 500 buc

Cutii de lemn personalizate prin gravură

Ÿ comandă minimă 50 buc

Ÿ tablete de ciocolată personalizate, în 
combinație cu bănuți de ciocolată personalizați

Ÿ pentru tablete puteți alege din 8 arome diferite 
și 5 culori de staniol, iar în cazul bănuților de 
ciocolată, din 6 arome diferite

Preț începând cu 25 lei/buc

Ÿ conținut: 4/8/12/24 tablete personalizate

  Preț începând cu 10,5 lei/buc 

Cutii PVC cu tablete de ciocolată

Ÿ comandă minimă începând 30 buc

Ÿ 5 culori de staniol și 8 arome diferite pentru 
ciocolată

Ÿ poate fi adăugat un card personalizat 

Săculeț cu ciocolată personalizată

Ÿ tablete 5 culori de staniol și 8 arome diferite 
pentru ciocolată

Preț începând cu 8 lei/buc 

Ÿ bănuți de ciocolată cu 14 arome diferite
Ÿ săculeț diverse culori cu cartonaș 

personalizat
Ÿ comandă minimă începând 30 buc



Cutii de ciocolată neagră cu cremă 
fondant

Ÿ comandă minimă 25 buc

Ÿ 11 arome diferite 
Ÿ personalizare prin husă din carton 

imprimat digital sau panglică diverse 
texturi şi culori şi card imprimat digital 
faţă-verso

Preț 20 lei/buc

Ÿ 7 tipuri diferite de cutii

Ÿ comandă minimă 20 buc

Pre 30ț  lei/buc

Ÿ personalizare prin husă din carton imprimat digital sau panglică diverse texturi şi culori şi card 
imprimat digital faţă-verso

Ÿ comandă minimă 20 buc

Preț 23 lei/buc

Ÿ 4 tipuri diferite de cutii

Cutii cu ciocolată crocantă

Ÿ personalizare prin husă din carton 
imprimat digital sau panglică diverse 
texturi şi culori şi card imprimat digital 
faţă-verso

Cutii cu selecții de ciocolată 



Your 
logo

Your 
logo

Your 
logo

Ÿ Pentru cantități diferite față de cele menționate, se discută punctual.

Ÿ Termen de livrare 2-5 zile de la confirmarea graficii;
Ÿ Oferta este valabilă 60 de zile;

Ÿ Prețul nu include TVA 9%;
Ÿ Prețul include transportul la sediul dvs.;
Ÿ Prețul include macheta grafică;

Ÿ personalizare prin aplicarea unui autocolant 
imprimat digital

Ÿ Comandă minimă 500 buc

Ÿ 11 tipuri de staniol și 15 arome diferite pentru 
ciocolată

Bănuți de ciocolată personalizați

Preț începând cu 0,8 lei/buc

Ÿ personalizare prin husă din carton 
imprimată digital

Ÿ 13 arome diferite pentru ciocolată
Ÿ Comandă minimă 30 buc

Preț 17 lei/buc

Tablete de ciocolată 90g

Cutie cu trufe de ciocolată

Preț:  45 lei/buc

Ÿ trufe din ciocolată diverse sortimente, forme și 
texturi

Ÿ personalizarea cutiei se face prin panglică 
diverse texturi şi culori şi card imprimat digital 
faţă-verso
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