
Warsztat Czekolad



Opis usługi

Uczestnicy wcielają się w rolę chocolatiera.

Otrzymują płynną czekoladę i formy do 
tworzenia tabliczek.

Do dyspozycji gości są różne przyprawy, 
owoce i inne dodatki.

Każda z osób przygotowuje czekoladę z 
tych składników, które najbardziej lubi.

Po około 20 minutach uczestnicy otrzymują 
schłodzone tabliczki.

Każda z osób pakuje tabliczkę i ozdabia.

Event opuszczamy z własnoręcznie 
zrobionym podarunkiem.



Akcesoria do wyrobu czekolady

Dekoracje do czekolad

Czekolady

Dodatki

Transport

Cena dla grup do 40 osób, gdzie każdy 

otrzymuję tabliczkę czekolady – 4500 zł 

neQo. Każda kolejna tabliczka to koszt 69 zł 

neQo.

Szczegóły i cena



Proponowane 
dodatki
Owoce liofilizowane 

Płatki kokosowe

Owoce Goji

Słonecznik

Pestki dyni

Żurawina

Rodzynki

Orzechy

Migdały

Sezam

Mak



Gadżety 
czekolady  
Czekolady białe, mleczne, gorzkie

Formy do robienia czekolad

Podgrzewacze do czekolad

Owoce i ziarna kakaowca

Zastawa Villeroy & Boch

Profesjonalna literatura

Alkohole czekoladowe

Podkładki kamienne

Masło kakaowe

Kuwertura



Usługi 
dodatkowe
Warsztaty czekolad mogą być prowadzone 
również w języku angielskim.

Pomagamy w doborze miejsca eventu.

Zajmujemy się doprecyzowaniem wszelkich 
szczegółów związanych z miejscem 
degustacji.

Specjalnie przeszkolone hostessy pomagają 
i uatrakcyjniają warsztaty.



Jako pierwsi w Polsce prowadzimy 
kompleksowe degustacje i szkolenia z 
każdego rodzaju alkoholu oraz cygar, serów 
i czekolad.

Działamy zgodnie z moQem: 
„Najwyższa jakość, najlepsze marki 
to gwarancja niezapomnianych doznań”.

Przeprowadzone już ponad 1900 eventów.

Obecność na rynku od 2006 roku.

Kim jesteśmy



Proponujemy prezenty pasujące do 
tematyki spotkania.

Upominki mogą być z logiem klienta lub 
w jego barwach.

Posiadamy wiele trunków, które 
są dostępne tylko u nas.

Oferta upominków zaczyna się od 20 zł a 
kończy na 150 tyś zł.

W skład zestawów upominkowych 
mogą wchodzić również kawy, herbaty, 
słodycze, czy oliwy.

Prezenty



Inni o nas
„Na największe uznanie zasługuje forma przekazu, która zupełnie nie przypominała wykładu, czy monologu a dopasowywana była na bieżąco do
reakcji grupy”.
BRE Leasing

„Sygnity S.A. przekazuje podziękowania firmie Pick and Taste za wzorowe przeprowadzenie degustacji szlachetnych alkoholi”.
Sygnity S.A.

„Nasi klienci nie tylko zaznajomili się z tym magicznym trunkiem ale otrzymali od przedstawicieli Pick and Taste wyczerpujące odpowiedzi na
zadawane przez siebie bardzo dociekliwe pytania. W trakcie wieczoru odbyły się dodatkowo konkursy integrujące, jeszcze bardziej rozluźniające
atmosferę”.
Nokia Siemens

„Z przyjemnością polecamy firmę Pick and Taste jako partnera-przewodnika po świecie szlachetnych trunków i cygar oraz życzę firmie wielu
sukcesów”.
Nex6raOne

„Degustacja whisky przeprowadzona przez firmę Pick and Taste w sposób humorystyczny podsumowała nasze spotkanie oraz była interesującym
i relaksacyjnym uzupełnieniem merytorycznej części tego wieczoru”.
Bank Millennium



Zaufali nam



tel.: +48 22 855 55 05
info@pickandtaste.pl


