YRITYSLA H JAT

ANNA LAHJA JOLLA EROTUT
Lahja kertoo antajastaan. Kerro siis yrityksestäsi tavalla, joka jää mieleen. Kultasuklaan tuotteilla ja
palvelulla vaikutat asiakkaittesi mielikuviin kaikkien aistien kautta. Valmistamme suklaatuotteet liki
kolmen vuosikymmenen kokemuksella, ja pakkauksien suunnittelemiseen käytämme maan parhaita
ammattilaisia. Sinun kanssasi rakennamme aina tilanteeseen ja budjettiin sopivan lahjakokonaisuuden.

Neljän konvehdin premium-pakkaus
Neljän konvehdin pakkaus on mahdollista räätälöidä
yrityksesi näköiseksi. Premium-tason efektivalikoima nostaa
liikelahjasi uudelle tasolle, ja pakkauksen samettinen pintamateriaali viimeistelee tyylikkään vaikutelman. Pakkauksia on
saatavilla lukuisissa väreissä, muun muassa kulta- ja hopeapinnalla.

Kuuden konvehdin lahjapakkaus
Kuuden konvehdin lahjarasia on helppo ja mieluisa lahja.
Luotettavien painotalojen kautta saamme käyttöösi
tyylikkäät elintarvikekelpoiset pakkaukset.

Esittele itsesi mieleenpainuvasti
Jäisikö käyntikortin antaja paremmin mieleesi, jos kortin
mukana tulisi rasiallinen laadukkaita suklaakonvehteja?
Tämän neljän tai kuuden konvehdin kokonaisuuden
kanteen voit integroida oman käyntikorttisi.

YRITYKSESI ILMEEN MUKAISET TUOTTEET
Kun haluat suklaalahjan, joka on yrityksesi näköinen, voit joko upottaa yrityksesi ilmeen valmiisiin rakennekuviimme, tai me voimme tehdä sen puolestasi.
Tuotteisiimme voit sisällyttää esimerkiksi yrityksesi logon, värit, viestin ja kuvan.
Voit esitellä yrityksesi kokonaan uudesta näkökulmasta tai yhdistellä omia
tuotteitasi suklaisiimme.

Postitamme
puolestasi!
Helppo kuljettaa mukana ja antaa lahjaksi
Pienet lahjarasiat on valmistettu kovasta elintarvikekelpoisesta
kartongista, ja ne kulkevat näppärästi mukana. Herkullinen
sisältö ja tyylikäs ulkoasu yhdistyvät lahjassa, joka jää
mieleen.

Personoidut suklaalevyt
Miltä kuulostavat esimerkiksi kaura-mustikka-valkosuklaa,
chili-tummasuklaa, appelsiini-salmiakki-maitosuklaa tai
pipari-maitosuklaa – yksi asiakkaidemme ikisuosikeista?
Pakkaamme suosikkisuklaalevyt 80 gramman pahvikartonkeihin tai ohuisiin pakkauskalvoihin. Nämäkin tuotteet
voimme toimittaa yritysilmeesi mukaisesti.

Tuotekehitystä yhdessä yrityksesi kanssa
Suunnittelemme asiakkaidemme tuotteille uusia käyttötarkoituksia, kuten yrityksellesi personoituja makuja.
Olemme valmistaneet muun muassa hamppusuklaata,
päällystettyjä härkäpapuja sekä kvinoasuklaata. Suklaata
muovaamalla syntyy helposti uusia makuja, muotoja,
näkökulmia ja käyttötarkoituksia.

KÄSIN TEHTY SUKLAA ON IKIMUISTOINEN LAHJA
Kultasuklaan käsin valmistettu suklaa ja sykähdyttävät pakkaukset ovat oivallinen valinta
liikelahjaksi. Kultasuklaa on Suomalaisen Työn Liiton jäsen, ja saamme käyttää Avainlipputunnusta. Meille on myös myönnetty Elintarviketurvallisuuden FSSC 22000 -sertifikaatti.
Valmistamme parhaista mahdollisista raaka-aineista suklaanautintoja vaativampaankin
makuun. Meiltä saat myös soijattomat, maidottomat ja gluteenittomat suklaat tarvittaessa.

Kultasuklaan ylelliset juhlarasiat ovat saaneet uuden ilmeen. Tukevia ja
ympäristöystävällisiä pakkauksia on saatavilla kolmessa eri koossa:
yhdeksän, neljätoista tai kolmekymmentä konvehtia. Suklaarasiat sisältävät
Kultasuklaan suosituimpia perinteisiä käsin valmistettuja konvehteja.

SUKLAATA KOLMEN VUOSIKYMMENEN HALKI
Kultasuklaan tehtaan toiminta Iittalan Lasimäellä alkoi vuonna 1991, ja tällä hetkellä tehdas työllistää
10 henkilöä. Kultasuklaalla on myymälät Iittalan Lasimäellä ja Helsingin Wanhassa Kauppahallissa.
Tuotteissamme yhdistyvät eurooppalaisen suklaanvalmistustaidon parhaat perinteet sekä puhtaat
raaka-aineet. Laadun takaavat ammattitaitoiset suklaamestarimme.
Design-konvehtien, suklaalevyjen ja suklaarasioiden lisäksi suklaasta voi valmistaa lähes minkä
tahansa muotoisia ja makuisia tuotteita. Olemme tehneet yritysten tilaisuuksiin suklaisia malleja
aina kallioporista ja kuljetusautoista lähtien.

Suklaalla voi muistaa myös kesällä
Kultasuklaan suositut golfpallot ovat saaneet uudet Hole in
One- ja PAR3-pakkaukset. Valko- tai maitosuklaisen kuoren
alla on täytteenä uutta suussa sulavaa hasselpähkinäpastaa
ja rapeita riisimuroja.

Myös
pienet
erät!
Suklaa on helposti muotoutuva raaka-aine
Suklaasta voi valmistaa kauniisti muotoiltuja tuotteita ja
malleja jopa mittasuhteessa 1:1. Yksi myydyimmistä
tuotteistamme on suklaasta muotoiltu elegantti korkokenkä.
Suklaakorkokenkää valmistetaan monissa eri väreissä ja
mauissa.

Kaikenlaiset makeat ideat
Kaakaojauheella päällystetty suklainen työkalusetti on
moneen tilanteeseen sopiva lahja. Ruosteisen näköinen
työkalusarja herättää tunteita ja ilahduttaa suklaan ystäviä
vuosikymmenestä toiseen. Oikein muotoiltu suklaatuote on
mieleen jäävä markkinointiteko.

LOGOSUKLAAT

Nopeampi
toimitus!

Suklaan pinta voidaan koristella
lukuisilla eri väreillä ja muodoilla.
Kaikki tuotteemme ovat paitsi herkullisia, myös elintarviketurvallisia. Valitse
tästä mieluisa konvehtimalli, johon
haluat kuvan tai logon.

Pieni Neliö

Neliö

Kulmikas

Kantikas

Rasti

Ovaali

Pikku Rosette

Ovaali Laatta

Sydän

Suorakulma

Iso Rosette/Tikkari

Käyntikortti

VAIVATON KEINO PALKITA, MUISTAA JA KANNUSTAA
Kun kiität hyvin tehdystä työstä, uusi tuote lanseerataan, tai yritykselläsi on vuosijuhla,
Kultasuklaan valikoimasta löydät varmasti sopivan vaihtoehdon tilanteeseen. Suklaa
on myös mainio keino ilahduttaa sidosryhmiä tai työyhteisöä vaikka ystävänpäivänä
ja naistenpäivänä – tai vaikka vaan tavallisena perjantaina.
Tilaukset toimitetaan haluttuun osoitteeseen aina sovitun aikataulun mukaisesti.
Voimme hoitaa puolestasi myös postituksen.

"Kultasuklaa on Joulupukin
virallinen suklaapaja"

