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Baron to marka, która narodziła się blisko 40 lat temu 
z połączenia doskonałych polskich receptur i sztuki doboru 
składników w niepowtarzalne kompozycje smakowe.     
Pochodząca z Wielkopolski marka, dziś obecna jest na 
półkach zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. 
Czekoladowe produkty marki Baron zyskały wśród smakoszy 
czekolady ogromną popularność, między innymi dzięki 
dbałości o proces produkcyjny oraz dobrane składniki. 
Kakao, które jest sercem każdej czekolady i pralinki marki 
Baron pochodzi ze starannie wyselekcjonowanych upraw.  
Przystępna cena produktów sprawia, że wyjątkowe smaki 
są dostępne dla każdego sympatyka słodkiej przyjemności.  
Baron, to marka, która nieustannie rozwija gamę produktów, 
starając się swoją ofertą dotrzeć do jak największej liczby 
konsumentów. Odpowiedzią na trend świadomego i zdrowego 
odżywiania jest seria czekolad Cocoa Travel: bez dodatku 
cukrów i czekolad proteinowych. W czekoladach bez dodatku 
cukru został on zastąpiony naturalnie pozyskiwanymi 
źródłami słodyczy. Osoby aktywne fizycznie docenią czekolady 
proteinowe, gdzie zawartość protein to aż 30 g na 100 g 
tabliczkę czekolady. Miłośnicy kakao natomiast rozsmakują 
się w serii czekolad Delicadore o wysokiej zawartości kakao, 
również z wyjątkowymi dodatkami.
Na przełomie roku 2019 i 2020 odświeżone i uproszczone 
zostało logo Baron. To symbol rozpoczęcia prac nad upra-
szczaniem receptur produktów sygnowanych tą marką.
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Praliny z czekolady z nadzieniami o smakach: kawowym, 
karmelowym, kakaowo-orzechowym i wiśniowym 

Praliny z czekolady z nadzieniami o smakach: kawowym, 
karmelowym, kakaowo-orzechowym i wiśniowym 

Bombonierka Komunijna
Biała z rożą 195 g 12 9 4 36

Bombonierka Komunijna
Sweet Chocolate Moments 195 g 12 9 4 36

do każdej BomBonierki 
kartka z życzeniami gratis

do każdej BomBonierki 
kartka z życzeniami gratis
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Praliny z czekolady z nadzieniami o smakach: kawowym, 
karmelowym, kakaowo-orzechowym i wiśniowym

Praliny z czekolady mlecznej z nadzieniami 
o smakach: śmietankowym, truskawkowym, 
orzechowym i karmelowym

Praliny z czekolady z nadzieniami o smakach: kawowym, 
karmelowym, kakaowo-orzechowym i wiśniowym

do każdej BomBonierki 
kartka z życzeniami gratis

Bombonierka Komunijna
Lovely Day 115 g 12 8 7 56

Bombonierka Komunijna
Chocly mix (2x115 g) 230 g 6 8 7 56
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Praliny z czekolady z nadzieniem o smaku 
migdałowym i czekoladowym

kolekcja batoników: biała czekolada 
i czekolada o smaku kawowym, czekolada 
z kandyzowaną skórką pomarańczową, 
czekolada mleczna, czekolada gorzka 70 %

do każdej BomBonierki 
kartka z życzeniami gratis

Bombonierka Komunijna
czekoladowe impresje 207 g 12 9 6 54

Batoniki Komunijne 
Sweet Obsession 250 g 11 32 8 256
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Pomorzanka to Polska marka obecna na rynku od  1946 roku,  
łącząca w sobie tradycję z niepowtarzalnym smakiem. Zdobyte 
doświadczenie, tradycyjne receptury, pasja pracujących ludzi 
oraz dbałość o każdy etap produkcji sprawiają, że po produkty 
Pomorzanki z przyjemnością sięgają starsi i młodsi wielbiciele 
słodkości. Słodka oferta Pomorzanki to szeroka gama produk-
tów: od kolorowych galaretek, żelek, cukierków, karmelków, 
po cieszące się ogromną sympatią praliny i  pianki. Pomorzanka 
słynie przede wszystkim z legendarnych owocowych galare-
tek Makarena, czekoladowych pralinek w formie bombonierki  
z Puzzlami dla najmłodszych oraz delikatnych pianek oblanych 
chrupiącą czekoladą pod postacią Super Mleczka.
Bogactwo smaków ukryte w produktach Pomorzanka pozwala  
oderwać się od szarej codzienności i przenieść myślami do lat  
dzieciństwa.
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Pianka o smaku waniliowym oblana deserową 
czekoladą

Pyszne galaretki o smaku pomarańczowym 
w czekoladzie

Bombonierka komunijna
choco jelly 
galaretka w czekoladzie

175 g 12 10 10 100
super mleczko 
Komunijne 380 g 8 14 6 84
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4
Bombonierka 
Komunijna 
Biala z rożą 195 g

195 g 12 9 4 36

5
Bombonierka 
Komunijna
Sweet Chocolate 
Moments 195 g

195 g 12 9 4 36

6
Bombonierka 
Komunijna 
Lovely Day 115 g

115 g 12 8 7 56

7
Bombonierka 
Komunijna
Chocly mix 
(2x115 g)

230 g 6 8 7 56

8
Bombonierka 
Komunijna 
Czekoladowe 
impresje 207 g

207 g 12 9 6 54

9
Batoniki Komunijne 
Sweet Obsession
250 g

250 g 11 32 8 256

POMORZANKA

12 super mleczko 
Komunijne 380 g 380 g 8 14 6 84
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Bombonierka 
komunijna
choco jelly 
galaretka w 
czekoladzie 175 g

175 g 12 10 10 100

Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze

Ilość kartonów na warstwie Ilość warstw na palecie Całkowita ilość kartonów na palecie

Kod EAN zbiorczyProdukt Kod EAN jednostkowy
      

Strona
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