Forra pralinky
v Bonboniérach podľa Vašich predstáv
(aj s vyrazeným logom priamo na krabičke)
10 ks

9 ks

20 ks

ceny na vyžiadanie

Krabička sa ponúka okrem čiernej aj v krémovej a hnedej farbe.

exkluzívna Krabička na
pralinky na 5 / 9 / 10 / 20 /
35 / 45 kusov
Krabička sa dá
presonalizovať
nálepkou, papierovým
rukávom alebo
vyrazením loga / motívu
priamo na krabičku.
pri razbe je potrebné
jednorázovo zakúpiť
raznicu - 40€.

35 ks

cena na vyžiadanie

5 ks

krabička na 5ks
personalizovaná
nálepkou / rukávom
3,99 €
krabička na 5ks
personalizovaná vyrazením
priamo na krabičku
4,32 € (pri 100ks)

45 ks

cena na vyžiadanie

žiadosť o cenovú ponuku a doplňujúce otázky nám posielajte na :
forra@forra-cokolada.sk

čokoládove produkty forra v personalizovaných baleniach

Milá krabička
na 1 tartaletku alebo 2 Forra pralinky.
ideálna ako malá pozornosť pre hostí /
umiesnenie menovky na stôl.
personalizovať krabičku je možné nálepkou
alebo visačkou.
farby : biela, čierna, zlatá, natur hnedá, rúžova
**cena je na vyžiadanie
(orientačná cena 1,60€ - 2,15€)

Praktická krabička
na 2 Forra pralinky.
Možnosť personalizácie nálepkou alebo
visačkou.
ideálna ako chutná pozornosť pre hostí na
svadobný stôl / izbu.
**cena je na vyžiadanie
(orientačná cena 1,80€ - 2,35€)

čokoládová pralinka s nugátovou náplňou
alebo
lízanka na paličke s lyofilizovaným ovocím
zabalené v celofáne, previazane stužkou
logo je možné umiestniť na visačku alebo
nálepku
33g
cena : 1,90€ / 1,80 €

Biela krabička s jemnou štruktúrou papiera
na 4 pralinky,uzatvárateľná priehľadným
vekom.
na krabičku je možné priviazať kartičku /
prilepiť nálepku s logom.
Vaše l
ogo

**cena je na vyžiadanie
(orientačná cena 2,90€ - 4€)

**cena za balenie s jednou / dvoma / štyrmi pralinkami je priamo závislá od zvolených
druhov, čiže celkovej hmotnosti balenia + krabička, visačka / nálepka.
1 kg praliniek - 55 € , hmotnosti jednotlivých praliniek sú uvedené v priloženom letáku.

Čokoládová tyčinka
s nugátovou náplňou.

vá
š

s možnosťou vytvorenia
jednoduchého , vlastného grafického
návrhu .

d
iz
aj
n

33g
cena 1,90 €

Grafický návrh vám vieme pripraviť aj my, cenu určí náš dizajnér, ktorá sa bude odvíjať
od náročnosti návrhu.

Forra pralinky
Pralinky Forra vyrábame ručne a výhradne z prvotriednych surovín. Náplne v
pralinkách sú podľa vlastných receptúr a so 100% prírodným zložením.
Forra pralinky sú bez konzervantov, umelých farbív aróm a príchutí.

okrem vyššie spomenutých balení
na 1, 2 resp. 4 kusy praliniek, Vám ponúkame aj
balenia na :
*15 kusov - Bonboniéra s priehľadným vekom
(1), 9,50 €
*14-16 kusov - balotínka previazaná stužkou
(2), 9,00 €

1

2

Bodkované pásiky forra môžu byť nahradené pásikom s brandom vašej spoločnosti.

Čokoládová svadba / sladký catering na Váš event
Candy (choco) bar - dnes už známy, moderný spôsob sladkého pohostenia, ktorý sa môže
stať štýlovým a príjemným prekvapením pre svadobných hostí a lákadlom pre všetkých
milovníkov sladkých pokušení.
Forra výrobky na choco bar dodávame ako ľubovoľný výber z našej čokoládovej ponuky
alebo ako komplet aj so zapožičaním inventára a samotným aranžovaním .
z našej ručnej výroby vám ponúkame - čerstvé a 100% prírodné pralinky, choco pops, lízanky,
ovocie v čokoláde, dezerty v jedlých košíčkoch a personalizované obaly podľa vášho
priania.

chocopops
pralinka na paličke so stužkou
1,50 € / kus

jahoda
mascarpone

levanduľa
ricotta

ovocie v čokoláde
podľa sezónnej ponuky
35 € / 1 kg

karamel
mascarpone

mäta
mascarpone

tartaletky forra - 100% prírodné zloženie
1,20 € / kus

baza čierna
ricotta

Doprajte hosťom na Vašej svadbe, oslave, firemnom večierku výnimočný zážitok s :
Forra pralinkami - 55€ / kg, 90 - 110 ks
Chocopops - 1,50€ / ks
ovocím vo výbornej talianskej čokoláde - 35€ / kg
tartaletkami forra - 1,20€ / ks
dezertami forra - 70ml ( 1,70€ ) alebo 100ml ( 2,50€ )
dezerty príchute - karamel, vlašský orech, lieskový orech, vaječný likér s višňou

čokoláda v personalizovanej krabičke
odmeňte svojich zamestnancov, obchodných partnerov alebo verných zákazníkov
čokoládovou tabuľkou ozdobenou lyofilizovaným ovocím.
na zadnú stranu môže byť umiestnené vaše logo, alebo zadná strana ostane bez loga,
hladká.
čokoláda v personalizovanej krabičke bez
loga na zadnej strane
2,85 € / ks

čokoláda v personalizovanej krabičke s
logom na zadnej strane
3,15 € / ks

cena za 1 ks čokolády nezahŕňa :
grafický návrh krabičky - 50€
formy s vašim logom na zadnú stranu čokolády - 60€
krabička bez "okienka"

krabička s "okienkom"

Samotná tabuľka má rozmer 10 cm x 10 cm a 60 gramov.

s Remeselne vyrábanými forra produktami, zo 100% prírodných surovín ( bez umelých
konzervantov, aróm, farbív ) vám spolu s personalizovaným obalom, ponúkame zaujímavú
možnosť ako potešiť svojich hostí, obchodných partnerov alebo zamestnancov
kvalitným, slovenským produktom v jednoduchých moderných baleniach.
žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky posielajte na forra@forra-cokolada.sk, spolu s
podrobnými informáciami o vybranom balení, počte kusov, spôsobe personalizácie a
vybraných pralinkách ( ponuka praliniek je na poslednej strane).

