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D roga prowadząca od surowego 
ziarna do gotowego do spożycia 
kakao czy wyśmienitej czekolady 
jest długa, a dojście do obecne-

go poziomu wyrafinowania i mistrzostwa 
smaku wymagało wieków prób, ekspery-
mentów i doświadczeń.  Historia czekolady 
prowadząca od gorzkiego, aromatycznego 
ceremonialnego napoju Azteków do delikat-
nych smaków pieszczących dzisiaj nasze 
podniebienia to fascynujący szlak łączący 
przez stulecia historię Ameryki i Europy, 
a w ostatnich dziesięcioleciach obejmują-
cy niemal cały świat. To znacznie więcej 
niż tylko historia produktu spożywczego 
– kakao jako napój bogów, smakołyk elit, 
lek czy w końcu podstawa wykwintnych 
czekoladowych smakołyków na przestrzeni 
wieków znajdowało swoje odzwierciedlenie 
w kulturze, sztuce, obyczajach czy me-
dycynie, by w końcu stać się codzienną 
przyjemnością lub najlepszym rarytasem 
na naszych stołach.

Na przestrzeni wieków powstały zarówno 
wielkie zakłady produkujące masowe wyroby 
czekoladowe jak i niewielkie manufaktury, które 
wzbogacały świat czekolad szlache tnymi, 
starannie przygotowywanymi recepturami 
i  odmianami. To przede wszystkim dzięki 
pasji największych mistrzów rzemiosła i ich 
poświęceniu w tworzeniu doskonałych czeko-
ladowych wyrobów zawdzięczamy dzisiejsze 
bogactwo doznań czekoladowego świata. 
Najlepsi czekoladnicy z fantazją i finezją 
przekraczają granicę dzieląca rzemiosło 
od prawdziwej sztuki, a ich dzieła zachwy-
cają nie tylko smakiem, ale wyrafinowaniem 
i pięknem wykonania.

Historia marki Chocolissimo związana 
jest z fascynacją tym wyjątkowym światem, 
ciągłymi podróżami, odkrywaniem kilkusetlet-
niej tradycji związanej z produkcją czekolady 
oraz eksperymentowaniem ze smakiem 
i łączeniem składników. Chocolissimo 

Chocolissimo  
czysta przyjemność czekolady

Wytwarzanie czekolady jest sztuką. Theobroma cacao, jak brzmi łacińska nazwa kakaowca to jeden 
z prawdziwych cudów przyrody, a przekucie tego czystego, ukrytego w miękkim miąższu ziarna w najlepsze 
czekoladowe specjały wymaga nie tylko dostępu do najlepszych plantacji czy techniki, ale przede wszystkim 
kunsztu i wyrafinowania wynikającego z doświadczenia i wyczucia smaku. 
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to nasza pasja, którą zgłębiamy każdego 
dnia, aby oferować czekolady tylko naj-
wyższej jakości, o unikalnych walorach 
smaku, zapachu, wyglądu i dotyku. Od lat 
tworzymy unikalne kolekcje czekoladowych 
produktów, w których dbałość o szczegóły 
została rozciągnięta do granic możliwości, 
a efekt końcowy tworzy perfekcyjną treść 
podaną w doskonałej formie – tym wzglę-
dzie nie uznajemy żadnych kompromisów.

Świat Chocolissimo to starannie dobrane 
kolekcje najlepszych i najciekawszych pro-
duktów. Ręcznie przygotowywane pralinki, 
czekoladowe figurki, ręcznie wylewane 
tabliczki, czekolada do picia w różnych 
formach, trufle czy owoce w czekoladzie 
to tylko niektóre z naszych propozycji. 
Produkty Chocolissimo łączą w sobie ele-
gancję, prestiż, wyrafinowany gust i nieza-
pomniany smak. Najbardziej doświadczeni 
mistrzowie czekolady przygotowali je tak, 
aby w niewielkiej czekoladce zamknąć całe 
bogactwo słodkiego świata i zaspokoić 
gusta nawet najbardziej wymagających 
smakoszy. 

Nasze produkty to zamknięta całość. 
Starannie dbamy, aby nasze opakowania 
komponowały się z zawartością. Chcemy 
przekazać na nich towarzyszące nam emo-
cje, pokazać krainy, które przemierzamy, 

zaprezentować nasz punkt widzenia na 
czekoladę i zaprosić każdego do nasze-
go świata. Chcemy, aby efekt końcowy 
wszystkich naszych działań był wyjątkowy 
– smaczny, pięknie opakowany i pozosta-
wiający niezapomniane wrażenie.

Kolekcja Chocolissimo to szeroka gama 
gustownych czekoladowych upominków 
firmowych – każdy z możliwością dopaso-
wania do indywidualnych potrzeb klienta. 
Indywidualne kształty czekolad, Czekoladowy 
Telegram czyli słodka wiadomość ułożona 
z liter wykonanych z najwyższej jakości bel-
gijskiej czekolady, nadruki na czekoladzie, 
opakowania z indywidualnie przygotowaną 
grafiką, wstążki z nadrukiem czy drewniane 
pudełka – to niezapomniana oferta skierowana 
do tych, którzy cenią wygodę oraz najwyż-
szą jakość produktów w najlepszej oprawie. 
Dziesięcioletnie doświadczenie w tworzeniu 
wyjątkowych czekoladowych produktów oraz 
przygotowywaniu najlepszych upominków 
firmowych sprawiło, że zaufały nam i reko-
mendowały nas zarówno znane firmy o za-
sięgu międzynarodowym, najwięksi klienci 
instytucjonalni jak i małe firmy pragnące 
w wyjątkowy sposób uhonorować swoich 
pracowników czy klientów. Unikalna gama 
produktów Chocolissimo oraz doświad-
czony zespół doradców i czekoladników 
pozwala w wyjątkowy i elastyczny sposób 
dopasować ofertę do wymagań każdego 
z naszych klientów – w tym względzie 
również nie uznajemy żadnych kompromi-
sów. Kreatywność w połączeniu z pasją 
do czekolady pozwalają sprostać nawet 
najtrudniejszym wyzwaniom, a wydawany 
corocznie katalog produktów Chocolissimo 
jest nieodłącznym elementem planowania 
aktywności marketingowych.

Zapraszamy do świata Chocolissimo. 
Świata wyjątkowych smaków, unikalnych 
kompozycji i niezapomnianych czekola-
dowych upominków, gdzie efekt końcowy 
tworzy najsmaczniejszą treść podaną 
w idealnej formie..


