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ערכת יצירה
סביבונים וממתקי שוקולד
ערכת יצירה משפחתית )מתאים למשפחה עד  3ילדים(
להכנת סביבונים משוקולד וממתקי שוקולד
הערכה כוללת:
• סביבוני פלסטיק ליציקת השוקולד ) 6רב פעמיים(
• מנג'טים מיוחדים )מאלומיניום צבעוני( ליציקת הממתקים ) 15יחידות(
• שוקולד חלב ,שוקולד לבן ושוקולד מריר ליציקה וקישוט
) 140גרם חלב 100 ,גרם מריר 70 ,גרם לבן(
• קישוטים )מזרה שוקולד ,מיני עדשים  ,מיני מרשמלו(
• מחית פרלינה )נוגט אגוזים( להכנת ממתקי השוקולד ) 70גרם(
• דף הנחיות המלווה את כל שלבי העבודה.

מארז משקה חם
משפחתי
המארז כולל:
• מארז  4פרלינים עם מיטב הפרלינים של גליתא
•  2סביבוני שוקולד שממש מסתובבים ,קודם משחקים ואז מנשנשים
• כפיש –  4כפיות שוקולד להמסה במשקה חם להכנת שוקו ביתי
או תוספת לקפה
• שוקולד חלב ושוקולד מריר להכנת משקה שוקולד  /קפה מפנק
) 40גרם מכל סוג שוקולד ,סה"כ  80גרם – מתאים להכנת
 4כוסות שוקולד יחד עם הכפיש(
אריזה :מארז ירוק – ניתן למתג את חזית האריזה בברכה ולוגו החברה

מארז חנוכה
מתוק
המארז כולל:
•  3ברכות –  3עיגולי שוקולד )חלב ,לבן ומריר( עם שברי עוגיות
ועליהם מודפסים אלמנטים מחג החנוכה – סופגנייה ,סביבון
וחנוכייה ) 60גרם(
•  3יחידות אישיות :שוקולד חלב ,לבן ומריר בתוספת אגוזי לוז-
עם מסרים צבעוניים ) 42גרם(
• אצבע שוקולד חלב – בר שוקולד חלב גדול ממולא בקרם אגוזים
מפנק ופצפוצים ) 80גרם(
אריזה :מארז  PVCשקוף

סביבון
מתוק
ומסתובב
סביבון שוקולד שובב ומתוק שממש מסתובב,
נהדר לשחק ובסוף לנגוס...

מסרים
לחג
האורים
 3יחידות אישיות :שוקולד חלב ,לבן ומריר בתוספת אגוזי לוז-
עם מסרים צבעוניים ) 42גרם(
אריזה :מארז  PVCשקוף.

עיגולי
שוקולד
לחנוכה
 3עיגולי שוקולד )חלב ,לבן ומריר( עם שברי עוגיות ועליהם מודפסים
אלמנטים מחג החנוכה – סופגנייה ,סביבון וחנוכייה ) 60גרם(
אריזה :מארז  PVCשקוף

קופסא
אישית
ומתוקה
אריזת פרלינים מיוחדת
ובתוכה  4פרלינים ממיטב הפרלינים האיכותיים של גליתא ) 56גרם(
המיתוג נעשה על גבי חזית האריזה

כללי:
 .1המחירים אינם כוללים מע"מ.
 .2המחיר כולל משלוח ליעד אחד בשטחי מדינת ישראל
 .3המחירים כוללים עיצוב והפקת מדבקה  /הדפס  /כרטיס למיתוג
למוצרים הרלוונטים.
 .4כשרות גליתא הינה כשרות מהדרין  -חלבית בהשגחת רבנות עמק הירדן
הרב שלמה דידי– חלב ישראל או פרווה.
 .5תנאי תשלום :אשראי\העברה בנקאית
 .6שימור המוצר אחרי המסירה הינו באחריות המקבל )הלקוח( ,יש לשמור
את המוצר במקום קריר ויבש
 .7זמן אספקה :בתיאום מראש.
 .8ט.ל.ח

התרומה שלנו לקהילה
אנו מעסיקים תשושי נפש ואנשים עם מוגבלויות מהמרכז לשיקום יום
בטבריה ,אשר משתלבים בעבודת האריזה של המוצרים.
אנו מאמצים את מחלקת הילדים בבית החולים פורייה ,ומספקים להם מתנות
של שוקולד ומשחק אותם הם מחלקים לילדים המאושפזים.
אנו מעסיקים רק תושבי עמק הירדן – כעסק בפריפריה חשוב לנו לספק
מקומות עבודה לתושבי הפריפריה.

גליתא חוות השוקולד
טלפון במשרד04-6755608 :
מייל sales@galita.co.il
פרטים נוספים ניתן גם למצוא באתר שלנו
www.galita.co.il

