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CHOCOLATES PERSONALIZADOS 
 

Transformamos em lindas peças de chocolate o tema que você escolher. Seja um evento 

corporativo, uma festa da empresa ou evento particular. 

 

Bombons recheados, esculturas, peças ou pirulitos de chocolate para tornar ainda mais especial 

e marcante a ocasião celebrada. 

 

Trabalhamos com as melhores marcas nacionais e com o tradicional chocolate Belga Barry 

Callebaut envolvendo deliciosos recheios de frutas do bosque, castanhas e nozes, ganache de 

laranja e limão, doce de leite, banana, caramelo toffee, cereja ao licor, abacaxi, especiarias e 

muito mais 

 

    Alguns de nossos mais de 300 temas 

 

 Linha matrimônio: mini - bolo de andares, noivinhos, mini carro com noivinhos, porta 

retrato, alianças. 

 Linha Maternidade: Pezinho do bebê, It´s a Boy, It´s a girl, mensagens de felicitações, 

pronto restabelecimento e muito mais! 

 Linha infantil: Personagens da Nickelodeon e Disney: Minions ( meu malvado 

favorito),Carros, Mickey e Minie, princesas, Toy Story, ursinho Poo, Bob Esponja e sua 

turma, sapato Cinderela 3D, animais da fazenda, dentre outras. 

 Linha Somente para Princesas: tudo, absolutamente tudo para sua princesa. Desde o 

sapatinho até a coroa. Peças avulsas, pirulitos ou apliques de chocolate para doces, 

cupcakes e afins. 

 Linha Masculina: Bigodes, charutos e cachimbos, gravatas, chuteira 3D e muito mais… 

 Linha Feminina: Bocas, bolsas, sapatos, kit de beleza, sapato 3D, provençal etc 

 Linha esportiva: Golf, tênis, basquete, futebol, jogo de damas, carteado, dentre outras. 

 Linha Corporativa: Computadores, IPhones, Ipads, Ipods, DVD. 

 Temáticos: aniversário, páscoa, dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, dia da 

criança, haloween, natal. 

 Étnicos: Sombrero Mexicano, Virgem de Guadalupe, mariachis, mapa do México. 

 Linha Vintage: telefone de discar, computador de mesa. 

 

Para promover sua atividade comercial seja você uma agência de Viagens, uma rede Hoteleira, 

uma Cia Aérea ou uma operadora de cruzeiros, dispomos de navios, carros, trens e aviões de 

chocolate, além de monumentos históricos de vários países como, por exemplo, a Torre Eiffel. 


