אנו ב

מביאים אליכם את מיטב השוקולטיירים הישראלים

אנו ב

מתאימים את המארז לצרכים שלכם ובונים עבורכם ואיתכם את המארז המושלם

אנו ב

ממתגים את השוקולד או את המארז ונותנים פתרון הפקתי מא -ת

אנו ב

אוהבים לשמח אנשים ואין כמו שוקולד לעשות זאת

אנו ב

נעזור לכם בשמחה בכל התלבטות ואנו אוהבים לצאת מהקופסא

אנו ב

יודעים לתת שירות בדקה ה 90 -אבל מעדיפים שלא תחכו לרגע האחרון

אם אתם רוצים להפוך את הסדר למתוק – אנחנו כאן.
• המחירים אינם כוללים מע"מ
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הפקה מיוחדת לפסח 2018
לכבוד חג הפסח פנתה שוקולאב לעמותת צ'יימס ישראל במטרה לחבר את האהבה לשוקולד לרצון של כל
אחד לתרום למען האחר .כך נולד שיתוף הפעולה המיוחד שבמסגרתו הופקה מהדורת חג מיוחדת של מארזי
שוקולד ושוקולדים איכותיים בהדפסים של ציורים ,פרי יצירתם של אנשים עם מוגבלויות בעמותה.
עמותת צ'יימס ישראל מובילה מזה  27שנה בפיתוח ומתן שירותים מקצועיים למען שיפור איכות חייהם של
אנשים עם צרכים מיוחדים .העמותה מפעילה  25מסגרות ותוכניות שיקומיות בתחומי הגיל הרך ,שיקום ,תעסוקה,
חינוך ופנאי ,ליותר מ 1,400-אנשים ובני משפחותיהם ,מגיל חצי שנה ועד זקנה ,ב 14-רשויות מקומיות.
כחלק ממימוש חזונה מפעילה העמותה סדנאות לציור בהם לומדים אנשים עם מוגבלויות את רזי הציור
וטכניקות עבודה בסיוע צוות מקצועי .השתתפותם של היוצרים בסדנאות אלו נותנת להם כלים נוספים לביטוי
אישי ובעיקר מאפשרת להם ליצור וליהנות .רוב היוצרים בסדנאות האמנות אינם ורבליים ולכן באמצעות הציור
הם מספרים לנו את אשר על ליבם.
האומנות שמביאה לידי ביטוי את החופש לבחור ,להביע וליצור ללא מגבלה מביעה באופן כנה את כמיהתם של
אנשים עם מוגבלויות להיות שווים ועם זאת מיוחדים ,ככל אדם.

בכל רכישה של מארז מהסדרה מועברת תרומה לעמותת צ'יימס ישראל.
תודה לך!
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מחירון מארזים בשיתוף עמותת צ'יימס ישראל
מארז  4פרלינים

 4פרלינים לחג – על אחד מהם תודפס חלק מהתמונה של המארז.
לבחירתכם מתוך הדגמים המוצעים.
עלות – ₪ 22

מארז 4X4

 8פרלינים )אחד מהם מודפס( ,מדליון "חג שמח" ,דפי שוקולד
עלות ₪ 45

מארז חזית שקופה וציור מודפס

 4פרלינים לחג ,אגוזים עטופים בשוקולד ,אגוזי מלך ,מצת
שוקולד ,ברכת שוקולד "חג שמח"
עלות ₪ 80

הגדה של פסח שכולה ציורי צ'יימס
הגדת פסח עם ציורים מיוחדים
עלות ₪ 18

בכל אחת מהאופציות ניתן לבחור את הציור המועדף למתג ולהוסיף את השפה שתרצו לשלב.
ניתן למתג את הפרלינים בלוגו ולהוסיף ברכה על שוקולד
אנו בשוקולאב ניתן לכם את השירות המקצועי וביחד אתכם נגיע למארז הכי מתאים עבורכם שיעשה WOW
רינת גל פרידלנדר ׀ שוקולאב – מישהו חושב עליך ׀ 054-9193988
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מארזי ארבעת הבנים
"כנגד ארבעה בנים דיברה התורה"
מחיר ₪ 25

מארז ארבעת הבנים

פרליני ארבעת הבנים

 4קופסאות  4בנים

5

נגיעה מתוקה – תוספת מתוקה
מחירים ₪ 20-30

מארז מדליונים
+מדליון עם ברכה

מארז  4פרלינים  +לולי

אפיקולד או שוקודף – מעטפת ברכה ובתוכה
טבלת שוקולד )מתאים להכנסת תלושים /גיפט קארד(

טבלת חג שמח
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תשומת לב אישית

מארזים משוקולד איכותי עם סממני החג ,ניתן לשלב בין כל האופציות ולמתג אם רוצים

מארז  9פרלינים ₪ 36

 4X4עם פרעונים ₪ 45

 4X4מדליוני ברכה ₪ 45

מארז  9פרעונים ₪ 45

 4X4פרלינים ₪ 45

מצת שוקולד גדולה מחיר ₪ 45

מצת שוקולד קטנה מחיר ₪ 30

7

תוספות נוספות
₪ 50 - ₪ 90

פרלינים ומקרונים לפסח ₪ 75

מארז פסח מגוון ₪ 80

קוביה ליקרית ₪ 55
מארז קובייה ₪ 85

 4פרלינים ,ליקר וכוסיות ₪ 60
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שוקולאב עם המון צומי
שיתוף פעולה בין שוקולאב לצומי

האפיקומן האמיתי של החג

פלטת שוקולד איכותי בגודל  10*10ס"מ
בצורת מצה ,בקופסא ייחודית
₪ 35

קופסת מסרים על שוקולד ומגנט מחיר ₪ 20

מארזים מתוקים

 3אופציות של מארזי פרלינים איכותיים
בצורות של פירמידה ,ספינקס ואגוזים,
במארז מעוצב ויוקרתי
₪ 30

מילים מתוקות של חג

מארז שוקולד מגניב עם זכוכית מגדלת מודבקת
עליו וארבעה שוקולדים ממותגים :חופש ,חירות,
אביב ,שמחה
₪ 35

צומי לפסח

גלוית צומי מתוקה עם
פרלינים איכותיים
בצורת פירמידות
₪ 10
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מארז אלגנטי לחג
₪ 90 - ₪ 100
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המארז האקזוטי
מארז חגיגי ואביבי ניתן למלא ב 9-או  18או  27פרלינים ובנוסף ממבחר הקולקציה לחג.
ניתן למתג את החבק
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מארזי דו
₪ 80 - ₪ 120

דו עם יין

• יין אדום או לבן לבחירה
•  13פרלינים מהמבחר לחג
• קופסת מדליונים לבחירה
• וקופסת מקורמלים לבחירה

דו שמייח

דו ליקר ואגוזים

• ליקר אישי
•  6כוסיות שוקולד
•  4קופסאות עם שפע של שוקלדים
מצופים ומדליונים
• מדליון חג שמח
• אגוזי מלך

•  9פרלינים מיוחדים לחג
•  4מקרונים עם מילויים מיוחדים
• מדליון ברכה לחג
•  3סוגים שונים של אגוזים ושקדים מצופים,
מדליונים עם פירות -בכל קופסא טעם אחר
• אגוזי מלך להשלמת החגיגיה
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מארזים מגוונים
טווח מחירים ₪ 100-130

מארז קוביה מתוקה

•  9פרלינים לחג
• מדליונים בקופסא אביבי
• משוקלדים בקופסא אביבית
•  4ארבע הבנים – שוקולד חלב,
שוקולד מריר ,שוקולד חלב ממולא
בקרם פרלינה )נוגט אגוזים(,
שוקולד לבן ממולא בקרם פרלינה
)נוגט אגזים(
• לולי שמח
• טבלת שוקולד עם אגוזי מלך

מארז ספר ושוקולד

שילוב מושלם של ספר וחומרי
גלם למתכון בספר

מארז קופסא בחזית
שקופה

• שיכר או ליקר
•  4פרלינים לחג
• אגוזים עטופים בשוקולד
• אגוזי מלך
• מצת שוקולד
• כוסיות שוקולד

מארז קלאסי בקופסא
שחורה
• ליקר או שיכר
• אגוזי מלך
•  6פרלינים
• אגוזים עטופים בשוקולד
• מסר שוקולד מתוק
•  4כוסיות שוקולד
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פסח בגדול
₪ 130 - ₪ 180

המארז המכובד

•  30פרלינים
• טבלת חג שמח
•  100גר' מדליוני שוקולד עם תוספות
•  200גר' אגוזים ושקדים מצופים

מארז פי 3

• יין אדום או לבן לבחירה מסדרת
דרך ארץ
• מדליון חג שמח
•  6פרלינים
• בקופסאות סוגים שונים של
אגוזים מצופים ומדליוני שוקולד
•  3ברכות לחג
• חטיף מסולסל
• ליקר קטן
• אגוזי מלך

מארז שבעת ימי החג

 7סוגים שונים שוקולד בכל קוביה טעם
ומרקם שונה
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פסח בגדול 2
טווח מחירים ₪ 180-250

 30פרלינים איכותיים

מארז WOW

 75ס“מ של שוקולד איכותי.
ניתן לשלב יין או למלא פרלינים

מגירת הפרלינים

מארז של יין איכותי ו –  16פרלינים
מהקולקציה לחג

יין ושוקולד מכל הלב

• מארז המכיל יין
• קופסא ירוקה -מדליונים עם
אגוזים
•  12פרלינים
• קופסת חמסה -שקדים מצופים
שוקולד
• מדליון שוקולד חג שמח
• קופסת ציפור תכלת – טראפלס
•  3ברכות לחג
• מדליון מסולסל ממולא נוגט
• ליקר שוקולד קטן

 50טעמים של שוקולאב
 50פרלינים בטעמי החג
שפע במארז המכובד
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מארזים מגוונים ומיוחדים
 ₪ 250ומעלה

 2בקבוקיי יין ו 32 -פרלינים

שילובים של מספר מארזים ביחד,
בתוך קופסאות מיוחדות
ניתן לשלב גם כלים מיוחדים כמו צלחת
פסח או אגרטל זכוכית,
תבחרו חלום ואנחנו נגשים
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הרמת כוסית שוקולאבית

הרמת כוסית שוקולאבית

ליקר שוקולד בכוסיות שוקולד
מגשים עם שפע של שוקולדים ,אגוזים ופרלינים
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