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POÈME DU CHOCOLAT
ARTISAN CHOCOLATIER

RELATIEGESCHENKEN

Perfecte keuze voor elk budget
INNOVATIE

Natuurlijke balans

Onze
uitzonderlijke
geschenkken

CHOCOLADE BELEVINGEN DIE EEN GLIMLACH BRENGEN

Relatiegeschenken die uniek zijn
Hierbij sturen wij u geheel vrijblijvend
informatie over de vele mogelijkheden
die Poème du Chocolat u kan bieden op
het gebied van Sinterklaas, Kerst
en relatiegeschenken.
Poème du Chocolat, sinds lang bekend
van de verkoop en verhuur van
chocoladefonteinen voor allerlei
(bedrijfs-) evenementen, heeft vorig
jaar een boetiek in Gent geopend, waar u
tevens terecht kunt voor cadeauartikelen, woonaccessoires, sprankelende
wijnen, koffie, speciale theesoorten,
workshops, high tea's en uiteraard
exclusieve en ambachtelijke chocolade.
Naast de overheerlijke en
unieke handgemaakte bonbons en ons
brede chocoladeassortiment verzorgen
wij ook uw op maat gemaakte
bedankjes, logobonbons en
chocoladewerken op bestelling.
Voor Sinterklaas bieden wij een scala
van mogelijkheden aan.
Van ambachtelijk opgespoten
chocoladeletters met uw bedrijfslogo of
foto-opdruk tot een (naar wens gevulde)

chocoladeschoen met een origineel op
maat gemaakt gedicht of een bedrukt
blik met strooigoed.... de mogelijkheden
zijn enorm.
Ook voor Kerst- en Relatiegeschenken
bent u bij ons aan het juiste adres. Wij
werken nauw samen met een bedrijf dat
gespecialiseerd is in Sales & Promotion
Gifts. Naast een uitgebreid assortiment
"standaard" pakketten en
wijnpakketten, verzorgen we ook op
maat samengestelde geschenken voor uw
relaties en/of medewerkers.
Voor meer informatie, vragen of
bestellingen kunt u contact met
ons opnemen via het contactformulier op
onze website of telefonisch
op 0485/68.31.22.
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HOE BESTELLEN?
Persoonlijk contact met de Artisan
Chocolatier
Vertel uw idee, uw boodschap die je aan
een geschenk wil geven

persoonlijk en lekker
Chocolade is bij veel mensen zeer geliefd. Chocolade
schenken behoort dan ook tot de favorieten onder de
cadeaus die worden gekocht. Je kan chocolade opsturen
in de vorm van een chocolade hart, een choco-telegram
met een persoonlijke boodschap of een doosje lekkere
bonbons Een groot succes bij veel gebeurtenissen. Voor
al deze lekkere en unieke geschenken slaag je
smakelijk bij
Poème du Chocolat

Binnen het productieproces staat kwaliteit centraal en dat
is ook waar Poème du Chocolat voor staat. Voorbeelden
van onze chocoladeproducten zijn. Chocolade met uw
logo bedrukt. Chocolade opmaat in elke gewenste vorm.
Chocolade Bonbons met uw logo. Poème du Chocolat is
méér dan chocolade! Wij werken met de visie klant is
koning. Dit houdt in dat wij er alles aan doen om een
chocoladegeschenk te ontwikkelen dat het beste bij uw
wensen aansluit. Wij denken graag met u mee over
eventuele ideeën en staan open voor suggesties. Kort
samengevat is Poème du Chocolat meedenkend flexibel
servicegericht klantgericht en levert chocoladeproducten
van hoge kwaliteit.
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EXCLUSIEF
VOOR U
GESLECTEERD

verschillende ontwerpen die uniek zijn

Cadeaus
HANDMADE
CREATIEF
UNIQUE
VERRASSING
BEDRIJVEN
LOGO
HEERLIJK

Chocolade Champagneflessen,
in model 75 cl,
•
•

•
•
•
•

Champagnefles

topkwaliteit Belgische
chocolade;
smaak: melkchocolade, met wit
ingekleurd;
formaat fles: 31 cm hoog; inhoud
fles: 300 gr. pralines;
opdruk fles: standaard eigen
logo of standaard etiket;
opdruk altijd in goudgeel of wit;
verpakking transparante
geschenkkoker.

Logo aan te leveren in JPG
van goeie kwaliteit
Prijs ; 35 €
Min hoeveelheid ; 50 stuks

Kaarspan Met logo
Chocolade Kaarspan,
•
•

•

•
•

topkwaliteit Belgische
chocolade;
smaak: melkchocolade of witte
chocolade, met wit ingekleurd
formaat kaars: 20 cm hoog;
inhoud kaarspan: 150 gr.
pralines;
opdruk logo: standaard eigen
logo
verpakking transparante
geschenkkoker.

Logo aan te leveren in JPG
van goeie kwaliteit
Prijs ; 25 €
Min hoeveelheid ; 50 stuks
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Knuffelbeer boom
Chocolade Kerstboom knuffelberen,
•
•
•

•
•

topkwaliteit Belgische
chocolade;
smaak: fondantchocolade en
marsepein 40 %
formaat kerstboom: 25 cm hoog;
inhoud kerstboom: 150 gr.
pralines;
opdruk logo: standaard eigen
logo
verpakking transparante
geschenkkoker.

Logo aan te leveren in JPG
van goeie kwaliteit
Prijs ; 30 €
Min hoeveelheid ; 30 stuks

Kerstboom tafelstukje
Chocolade Kerstboom,
•
•

•

•
•

topkwaliteit Belgische
chocolade;
smaak: melkchocolade of witte
chocolade of pure chocolade
formaat kerstboom: 20 cm hoog;
inhoud kerstboom: 100 gr.
pralines of gekonfijt fruit
opdruk logo: standaard eigen
logo
verpakking transparante
geschenkkoker.

Logo aan te leveren in JPG
van goeie kwaliteit
Prijs ; 25 €
Min hoeveelheid ; 30 stuks

Chocolade Letter,
•
•

luxe gedecoreerde letter
smaak: melkchocolade of witte
chocolade of fondant chocolade

•

formaat letter: 17 cm hoog;
inhoud Letter: 200 gr. chocolade;
opdruk logo: standaard eigen
logo
verpakking transparante
geschenkkoker.

•
•

Chocolade letter Sint

Logo aan te leveren in JPG
van goeie kwaliteit
Prijs ;

10 € zonder logo
15 € met logo

Min hoeveelheid ; 50 stuks

Sint pakket diverse
Sinterklaas pakketten
•
•

•

•

•

Pakket 1; speculaas 25 cm, chocolade figuur,
muntjes, marsepein fruit 9,75€
Pakket 2; In dit originele chocoladegeschenk
verrassen we u met een Sint of Zwarte Piet
versie. Hoogte: 12 cm 4,25€
Pakket 3; Deze Grote Sint is verkrijgbaar in drie
verschillende smaken. Een attentie die uw
medewerkers zeker weten te waarderen.
Hoogte: 18 cm
5,25€
Pakket 4; Speculaas grote prent 35
cm,chocoladefiguur, muntjes, suikertjes,
marsepein fruit 13,75€
Pakket 5; Ons groot Sinterklaaspakket is er om
gedeeld te worden. Aan het onthaal, de
vergaderzaal,... Iedereen kan mee smullen van
chocoladefiguren, studentenhaver en losse
chocolade. Geschikt voor 12 personen.
105 €
Geleverd op locatie vanaf 50 stuks
en minimum besteding250 €
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Chocolade Kerstslede,
•
•

•

•
•

topkwaliteit Belgische
chocolade;
pallet van pralines melk -witte
chocolade of pure chocolade
formaat kerstslede: 25 cm lang
inhoud kerstslede: 250 gr.
pralines
opdruk logo: standaard eigen
logo
verpakking transparante
geschenkkoker.

Logo aan te leveren in JPG
van goeie kwaliteit
Prijs ; 35 €
Min hoeveelheid ; 25 stuks

La luna bonboniere
Chocolade La luna Bonboniere,
•
•

•

•
•

topkwaliteit Belgische
chocolade;
smaak: melkchocolade of pure
chocolade met gele maan
formaat la luna: 16 cm doorsnede
inhoud kerstboom: 200 gr.
pralines
opdruk logo: standaard eigen
logo
verpakking transparante
geschenkkoker.

Logo aan te leveren in JPG
van goeie kwaliteit
Prijs ; 25 €
Min hoeveelheid ; 50 stuks

Kerstslede met pralines

Amandino bvba
Fraterstraat 45 A1 - 9820 Merelbeke
T 0485/68.31.22,
F 09/270.33.73
info@amandino.be
www.amandino.be
— Different in Presents —
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