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Warszawa, 27.08.2014 r. 

 

Słodki początek roku szkolnego z Wedlem! 

 
Wrzesień zbliża się wielkimi krokami. Wraz z nadejściem roku szkolnego, pojawią się nowe wyzwania, którym 

będzie trzeba stawić czoła. Przed uczniami pracowity okres, ale nawet w takich chwilach warto pozwolić sobie 

na odrobinę przyjemności. Wedel znalazł sposób na słodki i przyjemny początek roku szkolnego i przygotował 

serię czekoladowych propozycji, które z pewnością umilą ten intensywny czas.  

Każdy moment jest dobry na chwilę słodkiej przyjemności – zarówno w trakcie przerwy między lekcjami, podczas 

spotkań z przyjaciółmi, zawsze wtedy, gdy przyjdzie ochota na coś pysznego. W roli słodkiej przekąski doskonale 

sprawdzi się CzekoWafel – przekładany gęstym, orzechowym nadzieniem delikatny wafel, oblany oryginalną 

wedlowską czekoladą deserową. Jego unikalny smak sprawia, że wprost nie sposób mu się oprzeć, dlatego zawsze 

warto mieć go przy sobie i dać się ponieść czekoladowej intensywności!  

 
CzekoWafel 

38g i 50 g 
Cena: ok. 1,00 zł /ok. 2,00 zł 

 

W tym roku szkolnym chwile przyjemności będą miały smak Pierrota i Bajecznego. Te dwa znakomite wedlowskie 

smakołyki znane przede wszystkim jako batony i cukierki, od niedawna dostępne są również jako czekolady 

i praliny. Dzięki temu mamy jeszcze więcej powodów, by pozwolić sobie na słodką przyjemność; zarówno w 

szkole, po lekcjach, jak i w czasie wolnym. Niektórzy wciąż nie mogą się zdecydować, który z tej dwójki smakuje im 

bardziej: czy Pierrot o pysznym nadzieniu z kawałkami orzechów ziemnych, oblany mleczną czekoladą; czy może 
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Bajeczny, który kusi kremowym orzechowym nadzieniem, wzbogaconym kawałkami wafelków i orzechów. Warto 

sięgnąć po jedną z wedlowskich propozycji i cieszyć się ulubionymi smakami pod różnymi postaciami! 

Gdy podczas wytchnienia od nauki, przychodzi ochota na chwilę słodkiego zapomnienia, warto skusić się na 

delikatne i rozpływające się w ustach pianki Ptasie Mleczko® Śmietankowe, które niezmiennie cieszą 

podniebienia intensywnym smakiem wedlowskiej, mocnomlecznej czekolady. Ptasie Mleczko® jest jak 

kawałeczek nieba, który każdy może mieć dla siebie, kiedy tylko ma na to ochotę.  

 

 

 

 

 

 

Pomimo że rok szkolny to przede wszystkim czas intensywnej pracy i zdyscyplinowania, nie zapominajmy o 

przerwach na chwile słodkiej przyjemności. Warto od czasu do czasu odłożyć długopis, zamknąć podręcznik i 

pozwolić sobie na kilka kęsów czekoladowego zapomnienia.   

*** 

                                                 

  

Bombonierki 
Pierrot i Bajeczny 

119 g 
Cena: ok. 10,00 zł 

 

Bajeczny 
280 g 

Cena: ok. 9,00 zł 

Pierrot 
280 g 

Cena: ok. 9,00 zł 

 

Ptasie Mleczko® 
Śmietankowe 

380 g 
Cena: 11,90 zł 
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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, początkowo 

specjalizującym się w sektorze gum do żucia. Obecnie Grupa działa w różnych dziedzinach biznesu, włączając w to sektor 

spożywczy, słodyczy, handlu, podróży i turystyki, chemiczny, rynek budowlany oraz finansowy.  

 
Dodatkowych informacji udzielają: 
 
Olga Wółkiewicz                                                                                                     
24/7Communication   
e-mail: olga.wolkiewicz@247.com.pl   
tel.: 508 617 839 

 

 
Aleksandra Wiśniewska  
24/7Communication 
e-mail: aleksandra.wisniewska@247.com.pl  
tel.: 508 617 813 
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