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herkutteluhetkiin

K

Kultasuklaan herkullisen tuoreet suklaat syntyvät
vuosien saatossa kehitetyillä resepteillä. Valmistuksessa käytetään ainoastaan parhaita raaka-aineita
ja suositaan suomalaisia marjoja.

Kultasuklaan tuotteet ovat saavuttaneet suosion mieleenpainuvina liikelahjoina ja niitä käytetään myös kruunaamaan yritystilaisuuksien ja tapahtumien jälkiruokatarjoilut. Yrityksen logot ja
värikuvat saadaan suklaan pintaan Kultasuklaan erikoismenetelmällä. Suklaalevyjä toimitetaan myös asiakkaan omalla etiketillä.

Tarjoiluun ja liikelahjaksi
Kotimainen käsintehty suklaa on arvostettu liikelahja ja yrityksen imagollinen käyntikortti. Meillä on valmiita ideoita yrityksesi liikelahjoiksi. Oman
liike- tai tuotemerkkisi saat suklaisiin painettuna kuvana tai kohokuviona.
Painokuvallisia suklaita valmistetaan myös täytekonvehteina. Täytevaihtoehtoja on runsaasti, muun muassa mokka, minttu, konjakki, mansikka,
mustaherukka ja salmiakki.
Valmistamme pieniäkin suklaaeriä erilaisten merkkipäivien tai yrityksesi
tapahtumien kunniaksi: asiakaskäynneille, messumakeisiksi, kokousten
tarjoiluun ja tuotteiden lanseeraukseen. Kultasuklaan tuotevalikoima sisältää kaiken kaikkiaan noin 600 erilaista suklaata, joista voit löytää oman
suosikkisi. Lisäksi voit kertoa ideasi ja toiveesi, niin valmistamme sinulle persoonallisen suklaatuotteen. Oman uniikin suklaan valmistamisessa vain
mielikuvitus on rajana suklaan muodossa, maussa, koristelussa ja pakkausten suunnittelussa. Kysy myös valmiita rasiavaihtoja.

Persoonallisia liikelahjoja

Kultasuklaa Oy
Kultasuklaa Oy on suomalainen perheyritys, joka on valmistanut
käsintehtyjä suklaita jo vuodesta 1990. Kultasuklaan tehtaalla
Iittalassa työskentelee noin 20 suklaisen käsityöperinteen osaavaa
ammattilaista sesongista riippuen. Kultasuklaa on Joulupukkisäätiön yhteistyökumppani ja suklaatuotteilla on Suomalaisen Työn
Liiton Avainlipputunnus.
Kultasuklaan myymälät sijaitsevat Iittalassa, Helsingissä ja Turussa.
Voit hankkia makunautinnot vaivattomasti myös verkkokaupasta
osoitteesta: www.kultasuklaa.fi

Yksilöllisesti omilla logoilla

Logosuklaat omalla painatuksella

Mittapiirrokset ovat 1:1 koossa, mitat ovat suklaan pohjasta.
Logosuklaan normaali vahvuus on 14 mm.

Ovaali 12 g

Logot painamme maito- ja tummasuklaalle valkoisella ja valkosuklaalle ruskealla
tai muulla valitsemallasi värillä. Erilaisia täytevaihtoehtoja on kymmeniä, joista
voit valita omat makusi. Ohessa yleisempiä logosuklaiden muotoja ja kokoja.

Sydän 10 g

Ovaalilaatta 2 g

Ovaali 8 g
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vahvuus 17,7 mm

vahvuus 2 mm

Suorakulmiolaatta 10 g
Kantikas 20 g

Käyntikortti 30 g

Rasti 13 g
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Pikkurosette 13 g

Kulmikas 15 g
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vahvuus 5 mm

Suklaakortti 100 g

Rosette 30 g, Rosettetikkari 30 g
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Rasia kruunaa suklaalahjan
Kultasuklaalla on valikoimissaan persoonallinen ja lämminhenkinen rasiavalikoima, joiden koot alkavat yhden
suklaan rasiasta lähes kilon painoiseen, 75 suklaata
sisältävään kultaiseen Luxus-rasiaan. Kuten suklaamme
tehdään käsin, myös rasiat voidaan valmistaa yksilöllisesti toiveidesi mukaisesti - koot, värit ja painatukset ovat
vapaasti valittavissa. Kerro mitä haluat rasialla viestiä.

Persoonalliset kodin juhlat
Häät, merkkipäivät, ristiäiset, ylioppilasjuhlat ja monet muut kodin juhlat
saavat erityisen tunnelman, kun tarjoilet juhlatilaisuutta varten tehtyjä
suklaita ja makeisia. Kultasuklaan valikoimissa on suklaatuotteet lähes
kaikkiin juhliin. Yksilölliset suklaat valmistetaan käsin nimikoimalla.

kultasuklaa.fi

Kultasuklaan Joulu
Kultasuklaa on Joulupukin virallinen suklaan hovihankkija ja Joulupukkisäätiön partneri.
Joulupukkisäätiö kehittää ja ylläpitää mielikuvaa Suomesta Joulupukin kotimaana. Santa Claus -tuotteita yhdistää Joulupukin
ikioma tunnus, Hyvän tahdon merkki. Kaikkien Joulupukin tuotteiden ja palveluiden kantavana ajatuksena ovat Joulupukkisäätiön arvot: aitous, hyvä tahto, yhteistyö ja ilo. Näitä samoja arvoja
vaalitaan myös Kultasuklaalla. Joulupukkisäätiö lahjoittaa vuosittain hyväntekeväisyyteen Joulupukin Lahjan maailman lapsille.

Kultasuklaa Oy, Lasimäki, 14500 Iittala, Puhelin 010 423 2600, Fax (03) 633 2300, kultasuklaa@kultasuklaa.fi
Kotisivut ja verkkokauppa: www.kultasuklaa.fi
Myymälät: Iittala, tehdas ja myymälä | Helsinki, Wanha Kauppahalli |Turku, Kauppahalli

