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KO R P O R AT Ī VA I S
K ATA LO G S

NELLEULLA —
WILD BEAUTY

I

eskaties viņai acīs. Senā valodā viņas vārds nozīmē —
zeltaina gaisma, mirdzums un spēks. Patiesi — ieskaties
acīs viņām visām, gaismas meitenēm no tīriem
Ziemeļu mežiem. Tur mirdz ziemeļblāzma, spīts un
iedvesma. Viņas ir pa īstam. Dzīvas, mežonīgas. Īstas,
nesamākslotas. Skaistas sava patiesībā. Viņas nāk no
mūžzaļiem mežiem, kur aug spēkpilnas, saldskābas
ogas. Zina, kad un kur tās ievācamas, kā gatavojamas,
kā pasniedzamas. Pienāk vasara un pilsētas paliek
tukšas, operu krēsli un kafejnīcas apklust, jo sāk skanēt
meži, putni, jūra un purvi. Arī viņas ir mežā, iekšā, pašā
viducī, lasa ogas. Varbūt pat kājās palikušas balles
kurpes un dimanta auskari. Matos iepinušies čiekuri
un liepu ziedi. Varbūt. Viņas ir maģiskas. Viņu gaisma
nemelo.

NELLEULLA
ekskluzīvās
šokolādes
dāvanas ir lielisks veids, kā pateikties
un patīkami pārsteigt Jūsu klientus,
sadarbības
partnerus,
kolēģus
un
draugus. Mēs esam uzkrājuši ilgstošu
sadarbības pieredzi ar korporatīvajiem
klientiem Latvijā un ārvalstīs. Izprotot Jūsu
individuālās vēlmes, mēs piedāvājam
dažādus dāvanu risinājumus.
Katru no mūsu piedāvātajām dāvanām
ir iespējams personalizēt un pielāgot
sekojoši:
• izvēloties iepakojuma veidu un krāsu;
• izvēloties krāsu dāvanu lentītei;
• uzdrukāt Jūsu logo / tekstu /
zīmējumu uz iepakojuma un lentēm;
• pievienojot dāvanu kartīti ar Jūsu
logo / tekstu.

MŪSU PRODUKTU KATEGORIJAS

ŠOKOLĀDES TRIFELES

ŠOKOLĀDES TĀFELĪTES

Pieejami 35 trifeļu veidi, kurus var apskatīt mūsu mājas lapā:
www.nelleulla.com

Pieejami 26 šokolādes tāfelīšu veidi, kurus var apskatīt mūsu mājas lapā:
www.nelleulla.com

MARMELĀDES

“BERRY LOVE”

ŠOKOLĀDES PLĀKSNES

Pieejami 6 marmelāžu veidi, kurus var apskatīt mūsu mājas lapā:
www.nelleulla.com

Pieejami 12 Berry Love tāfelīšu veidi, kurus var apskatīt mūsu mājas lapā:
www.nelleulla.com

Pieejami 7 mākoņu veidi, kurus var apskatīt mūsu mājas lapā:
www.nelleulla.com

TRIFEĻU KASTĪTES

Izlasē 9 gb trifeles
Izlasē 30 gb trifeles

Piedāvājam apdrukāt baltās uzlikas.
Personalizējiet 9 vietīgo vai 16 vietīgo trifeļu izlases NelleUlla meža dizaina dāvanu kastes ar savu logo.
Iespēja izvēlēties augšējās standarta kastes uzlikas: meža, pavasara vai Ziemassvētku dizains. Ja vēlaties variet
personalizet arī augšējās uzlikas bildi.

GARDUMI IKDIENAI
JUMS, BIROJIEM
UN SEMINĀRIEM
Palutiniet sevi, draugus vai savus kolēģus,
klientus ar NelleUlla saldumiem. Piedāvājam
Jums iegādāties lētāk personīgai lietošanai
vai Jūsu birojos, semināros šokolādes
tāfelītes, trifeles bez iepakojuma.
Min. pasūtījums:
• Trifeles 1kg (aptuveni 60 gb) Piedāvājumā
13 trifeļu veidi, minimālais pasūtījums 0.5
kg no katra trifeļu veida. Iepakojumspārvadājamā taras kastē.
• Tāfelītes 35 gab. Piedāvājumā 10 tāfelītes
veidi. Iepakojums – pārvadājamā taras
kastē.

TRIFEĻU IZLASES
CAURSPĪDĪGĀ DĀVANU MAISIŅĀ

•
•
•
•

Pieejami dažādi izmēri: no 1 līdz 9 trifelēm dāvanu maisiņā.
Trifeles pēc Jūsu izvēles (pieejami 35 veidi).
Lentītes krāsa pēc Jūsu izvēles:
Piedāvājam uzdrukāt Jūsu logo / tekstu:
• uz uzlīmes, kura tiek uzlīmēta uz iepakojuma;
• uz kartiņas, kura pievienota pie iepakojuma ar lentīti.

Pēc tam, kad Jūs esat izvēlējušies piemērotu dāvanas veidu un nosūtījuši mums
savu logo / tekstu un vēlamās krāsas, mēs sagatavosim dāvanas vizualizāciju un
nosūtīsim to apstiprināšanai.

TRIFEĻU IZLASES
CAURSPĪDĪGĀ DĀVANU KASTĪTĒ

•
•
•
•

Pieejamie izmēri: 1, 4, 9, 16 vietīga trifeļu dāvanu kastīte.
Trifeles pēc Jūsu izvēles (pieejami 35 veidi).
Lentītes krāsa pēc Jūsu izvēles:
Piedāvājam uzdrukāt Jūsu logo / tekstu:
• uz uzlīmes, kura tiek uzlīmēta uz iepakojuma;
• uz kartiņas, kura pievienota pie iepakojuma ar lentīti;
• uz uzlikas (izstrādāsim personalizēto dizainu uzlikai ar Jūsu logo).

Pēc tam, kad Jūs esat izvēlējušies piemērotu dāvanas veidu un nosūtījuši mums
savu logo / tekstu un vēlamās krāsas, mēs  sagatavosim dāvanas vizualizāciju un
nosūtīsim to apstiprināšanai.

EKSKLUZĪVAS AR ROKĀM GATAVOTAS
TRIFEĻU KASTĪTES

• Pieejamie izmēri: 10; 16; 24 vietīga, kā arī ekskluzīvā (iekļautas 16 gab trifeles, 12 gab
marmelādes, 3 gab šokolādes tāfelītes) trifeļu dāvanu kastītes.
• Trifeles pēc Jūsu izvēles (pieejami 35 veidi).
• Lentītes krāsa pēc Jūsu izvēles:
• Kastītes standarta krāsa – melna
• Pēc pieprasījuma pieejamas arī citas krāsas.
• Piedāvājam Jūsu logo / tekstu:
• uzdrukāt uz kastītes;
• uzdrukāt uz kartiņas, kura pievienota pie iepakojuma ar lentīti.
Pēc tam, kad Jūs esat izvēlējušies piemērotu dāvanas veidu un nosūtījuši mums savu
logo / tekstu un vēlamās krāsas, mēs sagatavosim dāvanas vizualizāciju un nosūtīsim
to apstiprināšanai.

ELEGANTAS
AR ROKĀM GATAVOTAS
TRIFEĻU KASTĪTES

• Pieejamie izmēri: 2, 4, 6, 9, 12, 16, 24 vietīga trifeļu dāvanu kastītes.
• Trifeles pēc Jūsu izvēles (pieejami 35 veidi).
• Lentītes krāsa pēc Jūsu izvēles:
• Kastītes pieejamas dažādās krāsās           
• Piedāvājam Jūsu logo / tekstu:
• uzdrukāt uz kastītes;
• uzdrukāt uz kartiņas, kura pievienota pie iepakojuma ar lentīti.
Pēc tam, kad Jūs esat izvēlējušies piemērotu dāvanas veidu un nosūtījuši mums savu
logo / tekstu un vēlamās krāsas, mēs sagatavosim dāvanas vizualizāciju un nosūtīsim
to apstiprināšanai.
Minimālais pasūtījuma apjoms: 50 kastītes.

ŠOKOLĀDES TĀFELĪTES AR AUKSTI KALTĒTĀM OGĀM
Lentītes krāsa pēc Jūsu izvēles. Piedāvājam Jūsu logo/tekstu uzdrukāt uz uzlīmes vai kartiņas

Mini Berry love 80 g, 9 x 9 cm. Pieejami 12 tāfelīšu veidi.

ŠOKOLĀDES TĀFELĪTES
AR PERSONALIZĒTU
UZLĪMI

• Šokolādes tāfelītes pēc Jūsu
izveles
(26 veidi pieejami).
• Kastītes un lentītes krāsa pēc
Jūsu izvēles:
• Kastītes standarta krāsa –
melna
• Citas krāsas pieejamas
pasūtījumam
virs 1000gb pasūtījuma.
• Jūs varat izvēlēties uzlīmes
krāsu un dizainu.

Pēc tam, kad Jūs esat
izvēlējušies piemērotu
dāvanas veidu un nosūtījuši
mums savu logo / tekstu
un vēlamās krāsas, mēs
sagata-vosim dāvanas
vizualizāciju un nosūtīsim to
apstiprināšanai.

Berry love šokolādes tāfelīte 150 g,
18,5 x 7,5 cm. Pieejami 12 tāfelīšu veidi.

MARMELĀDES

Šokolādes mākoņi 300 g,
18,5 x 18,5 cm. Pieejami 7 tāfelīšu veidi

• Marmelādes veids pēc Jūsu
izvēles
(6 veidi pieejami).
• Lentītes krāsa pēc Jūsu
izvēles.
• Piedāvājam Jūsu logo /
tekstu:
• uzdrukāt uz kastītes;
• uzdrukāt uz kartiņas, kura
pievienota iepakojumam ar
lentīti.

Pēc tam, kad Jūs esat
izvēlējušies piemērotu
dāvanas veidu un nosūtījuši
mums savu logo / tekstu
un vēlamās krāsas, mēs
sagata-vosim dāvanas
vizualizāciju un nosūtīsim to
apstiprināšanai.

NELLEULLA
MEŽONĪGĀ
KOLEKCIJA

NELLEULLA mežonīgās kolekcijas
kastītēm mēs piedāvājam pievienot
kartiņu ar Jūsu logo / tekstu, kas
būs pievienots ar pieskaņotas
krāsas lentu.

NELLEULLA
SALDUMU GALDS
Svētkiem piedāvājam Jums NELLEULLA
saldumgaldu, kuru bagātīgi izdekorēsim ar
ogām un šokolādi. Saldumu galdu iespējams
izveidot pielāgojoties dažādiem budžetiem.

NELLEULLA
MEISTARKLASES
• šokolādes meistarklase
• šokolādes trifeļu meistarklase
Piedāvājam noorganizēt šokolādes
meistarklasi, izbraucot uz Jūsu pasākuma
norises vietu.
NELLEULLA šokolādes meistari dalībniekiem
pastāstīs par valdzinošo šokolādes vēsturi,
kā arī parādīs un iesaistīs Jūs šokolādes
veidošanas procesā.

NELLEULLA ir mežonīgas šokolādes zīmols, kas piedāvā garšām, smaržām un krāsām bagātas,
pārsteigumu pilnas trifeles un citus šokolādes gardumus no īstām dabas veltēm.
Meža šokolādi izdomā, rada un meistaro iedvesmas pilnas sievietes no Ziemeļu galvaspilsētas Rīgas.
NELLEULLA ir ziemeļmeitas vārds — senā mēlē tas nozīmē “gaisma” un “spēks”.
Tieši tādas arī ir šokolādes ražotājas — īstas, skaistas, spēkpilnas.
Dvēselē mežonīga, veikalu plauktos NELLEULLA šokolāde parādās eleganta, patiesi izsmalcināta —
te apvienota skandināvu dizaina vienkāršība un sievišķīga greznība.
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