Melavi Sp. z o.o.
Jesteśmy spółką specjalizującą się w tworzeniu nowatorskich konceptów
produktowych w kategorii słodyczy i produkcji kontraktowej na potrzeby firm
trzecich - właścicieli marek.
Nasza firma wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, wykwalifikowaną załogę
oraz pracownię rozwoju produktu wraz z nowoczesnym laboratorium.
Oferta nasza obejmuje opracowanie nowoczesnych produktów w kategorii
wafli, począwszy od wykreowania pomysłu na produkt w oparciu o potrzeby
konsumenckie i trendy rynkowe, a skończywszy na wdrożeniu i produkcji
kontraktowej na potrzeby i pod marką kontrahenta.
Oferujemy:
• produkt złożony z podłużnych kostek waflowych, wypełnionych kremem
w różnych wariantach smakowych. Wafle nie są oblane z zewnątrz czekoladą,
dzięki czemu stanowią doskonałą ofertę na okres wiosenno-letni.
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• konstrukcja płyt wypiekowych pozwala na tworzenie tabliczek w różnych
układach kostek waflowych np. 4 kostki, 2 kostki
• możliwość stosowania różnych smaków nadzienia
• możliwość zwiększenia intensywności smaku dodatkowo
poprzez aromatyzację wafelka
• wafelek charakteryzuje się unikalnym połączeniem
dwóch tekstur aksamitnego kremu
i kremowego puszystego musu

Rodzinne wafle –
tabliczki waflowe
Lekkie i chrupiące tabliczki waflowe z delikatnym kremem
w różnych wariantach smakowych, nie oblane czekoladą.
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Oferta: tabliczki waflowe

TABLICZKA WAFLOWA
Z KREMEM MLECZNYM
TABLICZKA WAFLOWA
Z KREMEM CZEKOLADOWYM
Delikatny, puszysty krem w chrupiącym
wafelku, który można spożyć
indywidualnie bądź podzielić się
z drugą osobą.

TABLICZKA WAFLOWA Z KREMEM
MLECZNYM I CZEKOLADOWYM
Kruchy i chrupiący wafelek wypełniony
dwoma rodzajami kremów:
gładki i aksamitny, o intensywnym
smaku krem czekoladowy na dole,
na górze lekki i puszysty krem mleczny.
MOŻLIWE WARIANTY:
• możliwość zwiększenia
intensywności smaku poprzez
aromatyzację wafelka
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Oferta: tabliczki waflowe

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
RÓŻNYCH WARIANTÓW OPAKOWAŃ:
• pakowanie indywidualne w folię
• pakowanie indywidualne w folię a następnie
w multipak

POJEDYNCZO (FLOWPAK)

• pakowanie zbiorcze w display
• opakowaniem transportowym może być display
ekspozycyjny lub karton
MULTIPAK: 5 JEDNOSTEK

• możliwość stosowania różnych układów kostek
oraz formatów opakowań pozwalają tworzyć
produkty idealne do spożywania w drodze,
z przeznaczeniem zarówno do dzielenia się
z bliskimi jak i do indywidualnej konsumpcji.
DISPLAY

KARTON
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W NASZEJ OFERCIE RÓWNIEŻ BATONIKI I PRALINY:

Melavi Sp. z o.o.
Ul. Majkowska 32
62-800 Kalisz
REGON 302417048
NIP 618-214-40-08
kontakt@melavi.pl
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