Informacja prasowa
Warszawa, 1 czerwca 2016 roku
Słodki Dzień Dziecka z E.Wedel

Każde dziecko z utęsknieniem czeka na 1 czerwca. Wszystkim rodzicom poszukującym dla
swoich pociech słodkiego i radosnego upominku z tej okazji marka E.Wedel poleca
produkty z serii przeznaczonej specjalnie dla najmłodszych. W tym roku w ofercie pojawia
się całkowita nowość – kultowa Czekotubka w nowej karmelowej odsłonie!

Dzieci uwielbiają łakocie, a w Dzień Dziecka szczególnie czekają na słodkie prezenty.
Doskonałym pomysłem na upominek jest zupełna nowość od E.Wedel – Czekotubka
Karmellove – wyśmienita i słodka! Do tej pory na rynku dostępna była w wersji kakaowoorzechowej, teraz zachwyca nowym smakiem inspirowanym czekoladami białymi
karmelowymi od E.Wedel. Czekotubka to delikatny krem w bardzo wygodnym oraz
praktycznym opakowaniu z zakrętką, pysznie smakuje i można go jeść na wiele sposobów:
prosto do buzi, jako dodatek do mleka, czy na kanapkę.

Czekotubka

Czekotubka Karmellove

Masa netto: 50 g

Masa netto: 50 g

Cena: ok. 2,29 zł

Cena: ok. 2,29 zł
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Kolejną propozycją dla najmłodszych jest Ptasie Mleczko® Extra mleczne z zawartością
wapnia z mleka, oblane oryginalną, pyszną wedlowską czekoladą. Zaletą produktu jest
innowacyjne opakowanie umożliwiające porcjowanie słodkości. W jednym opakowaniu
znajdziemy 6 porcji po 5 kostek, dzięki czemu rodzice mogą kontrolować ile extra mlecznych
pianek zje maluch.

Ptasie Mleczko® Extra mleczne z dodatkiem wapnia z mleka
Masa netto: 316,4 g
Cena: ok. 11,99 zł

Wszystkie słodkości z linii dziecięcej zachwycają zabawnymi, kolorowymi opakowaniami,
z których uśmiecha się wesoła krówka Wedelka. Szata graficzna z pewnością przypadnie do
gustu dzieciom i sprawi im jeszcze więcej radości.
***

E.Wedel to najsilniejsza czekoladowa marka w Polsce, która od ponad 160 lat dostarcza swoim konsumentom
radość i przyjemność płynącą z intensywnego i głębokiego smaku najlepszej jakości czekolady. W portfolio
marki znajdują się m.in. takie słodycze, jak Ptasie Mleczko ®, Mieszanka Wedlowska, czekolady, ciastka, wafle
i batony. Od września 2010 roku Wedel jest częścią japońskiej Grupy LOTTE, która jest międzynarodowym
koncernem założonym w 1948 roku. Obecnie Grupa działa w różnych dziedzinach biznesu, włączając w to
sektor spożywczy, słodyczy, handlu, podróży i turystyki, chemiczny, rynek budowlany oraz finansowy.
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