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NELLEULLA 
ŠOKOLĀDE — 
MŪSU STĀSTS  

Ieskaties viņai acīs. Senā valodā viņas vārds nozīmē — 
zeltaina gaisma, mirdzums un spēks. Patiesi — ieskaties 
acīs viņām visām, gaismas meitenēm no tīriem 

Ziemeļu mežiem. Tur mirdz ziemeļblāzma, spīts un 
iedvesma. Viņas ir pa īstam. Dzīvas, mežonīgas. Īstas, 
nesamākslotas. Skaistas sava patiesībā. Viņas nāk no 
mūžzaļiem mežiem, kur aug spēkpilnas, saldskābas 
ogas. Zina, kad un kur tās ievācamas, kā gatavojamas, 
kā pasniedzamas. Pienāk vasara un pilsētas paliek 
tukšas, operu krēsli un kafejnīcas apklust, jo sāk skanēt 
meži, putni, jūra un purvi. Arī viņas ir mežā, iekšā, pašā 
viducī, lasa ogas. Varbūt pat kājās palikušas balles 
kurpes un dimanta auskari. Matos iepinušies čiekuri 
un liepu ziedi. Varbūt. Viņas ir maģiskas. Viņu gaisma 
nemelo. 

NELLEULLA ekskluzīvās šokolādes 
dāvanas ir lielisks veids, kā pateikties 
un patīkami pārsteigt Jūsu klientus, 
sadarbības partnerus, kolēģus un 
draugus. Mēs esam uzkrājuši ilgstošu 
sadarbības pieredzi ar korporatīvajiem 
klientiem Latvijā un ārvalstīs. Izprotot Jūsu 
individuālās vēlmes, mēs piedāvājam 
dažādus dāvanu risinājumus. 

Katru no mūsu piedāvātajām dāvanām 
ir iespējams personalizēt un pielāgot 
sekojoši:

•	 izvēloties iepakojuma veidu un krāsu;
•	 izvēloties krāsu dāvanu lentītei;
•	uzdrukāt Jūsu logo / tekstu / 

zīmējumu uz iepakojuma un lentēm;
•	pievienojot dāvanu kartīti ar Jūsu 

logo / tekstu.



MŪSU PRODUKTU KATEGORIJAS

ŠOKOLĀDES TRIFELES 
Pieejami 35 trifeļu veidi, kurus var apskatīt mūsu mājas lapā:  
www.nelleulla.com

“BERRY LOVE” 
Pieejami 12 Berry Love tāfelīšu veidi, kurus var apskatīt mūsu mājas lapā:  
www.nelleulla.com

MARMELĀDES 
Pieejami 6 marmelāžu veidi, kurus var apskatīt mūsu mājas lapā:  
www.nelleulla.com

ŠOKOLĀDES FIGŪRAS 
UN CITI PRODUKTI 
Pieejami vairāk kā 100 figūru veidi. Piedāvājam citus produktus, piem. 
zemenes un riekstus šokolādē, dražejas un citus.

ŠOKOLĀDES TĀFELĪTES 
Pieejami 26 šokolādes tāfelīšu veidi, kurus var apskatīt mūsu mājas lapā:  
www.nelleulla.com

ŠOKOLĀDES PLĀKSNES
Pieejami 7 mākoņu veidi, kurus var apskatīt mūsu mājas lapā: 
www.nelleulla.com



TRIFEĻU KASTĪTES

Izlasē 9 gb trifeles Ekskluzīvā izlase

Izlasē 30 gb trifeles Izlasē 24 gb trifeles 

JAUNUMI



AUKSTI KALTĒTAS OGAS UN AUGĻI

MINI “BERRY LOVE”, 80g

JAUNUMI



TRIFEĻU IZLASES 
CAURSPĪDĪGĀ DĀVANU KASTĪTĒ

TRIFEĻU IZLASES 
CAURSPĪDĪGĀ DĀVANU MAISIŅĀ

•	 	Pieejami	dažādi	izmēri:	no	1	līdz	9	trifelēm	dāvanu	maisiņā.
•	 	Trifeles	pēc	Jūsu	izvēles	(pieejami	35	veidi).
•	 	Lentītes	krāsa	pēc	Jūsu	izvēles:

•	 Pieejamās	standarta	krāsas:

                              
• Pēc pieprasījuma pieejamas arī citas krāsas.

•	 Piedāvājam	uzdrukāt	Jūsu	logo	/	tekstu:
• uz uzlīmes, kura tiek uzlīmēta uz iepakojuma;  
• uz kartiņas, kura pievienota pie iepakojuma ar lentīti.

Pēc tam, kad Jūs esat izvēlējušies piemērotu dāvanas veidu un nosūtījuši mums 
savu	logo	/	tekstu	un	vēlamās	krāsas,	mēs	sagatavosim	dāvanas	vizualizāciju	un	
nosūtīsim to apstiprināšanai. 

•	 Pieejamie	izmēri:	1,	4,	9,	16	vietīga	trifeļu	dāvanu	kastīte.
•	 	Trifeles	pēc	Jūsu	izvēles	(pieejami	35	veidi).
•	 	Lentītes	krāsa	pēc	Jūsu	izvēles:

•	Pieejamās	standarta	krāsas:

                            
• Pēc pieprasījuma pieejamas arī citas krāsas.

•	 Piedāvājam	uzdrukāt	Jūsu	logo	/	tekstu:
• uz uzlīmes, kura tiek uzlīmēta uz iepakojuma; 
• uz kartiņas, kura pievienota pie iepakojuma ar lentīti;
•	 uz	uzlikas	(izstrādāsim	personalizēto	dizainu	uzlikai	ar	Jūsu	logo).

Pēc tam, kad Jūs esat izvēlējušies piemērotu dāvanas veidu un nosūtījuši mums 
savu	logo	/	tekstu	un	vēlamās	krāsas,	mēs		sagatavosim	dāvanas	vizualizāciju	un	
nosūtīsim to apstiprināšanai. 



ELEGANTAS 
AR ROKĀM GATAVOTAS 
TRIFEĻU KASTĪTES

EKSKLUZĪVAS 
AR ROKĀM GATAVOTAS 
TRIFEĻU KASTĪTES

•	 Pieejamie	izmēri:	2,	4,	6,	9,	12,	16	vietīga	trifeļu	dāvanu	kastītes.
•	 	Trifeles	pēc	Jūsu	izvēles	(pieejami	35	veidi).
•	 	Lentītes	krāsa	pēc	Jūsu	izvēles:
•	 Kastītes	standarta	krāsas:

                   
•	 Lentītes	standarta	krāsas:

                            
• Pēc pieprasījuma pieejamas arī citas krāsas.

•	 Piedāvājam	Jūsu	logo	/	tekstu:
• uzdrukāt uz kastītes; 
• uzdrukāt uz kartiņas, kura pievienota pie iepakojuma ar lentīti.

Pēc tam, kad Jūs esat izvēlējušies piemērotu dāvanas veidu un nosūtījuši mums 
savu	logo	/	tekstu	un	vēlamās	krāsas,	mēs	sagatavosim	dāvanas	vizualizāciju	un	
nosūtīsim to apstiprināšanai. 

Minimālais	pasūtījuma	apjoms:	50	kastītes.

•	 Pieejamie	izmēri:	4;	10;	16;	24	vietīga	trifeļu	dāvanu	kastītes.
•	 Trifeles	pēc	Jūsu	izvēles	(pieejami	35	veidi).
•	 	Lentītes	krāsa	pēc	Jūsu	izvēles:
•	 Kastītes	standarta	krāsas:

                 
•	 Lentītes	standarta	krāsas:

                            
• Pēc pieprasījuma pieejamas arī citas krāsas.

•	 Piedāvājam	Jūsu	logo	/	tekstu:
• uzdrukāt uz kastītes; 
• uzdrukāt uz kartiņas, kura pievienota pie iepakojuma ar lentīti.

Pēc tam, kad Jūs esat izvēlējušies piemērotu dāvanas veidu un nosūtījuši mums 
savu	logo	/	tekstu	un	vēlamās	krāsas,	mēs	sagatavosim	dāvanas	vizualizāciju	un	
nosūtīsim to apstiprināšanai. 

Minimālais	pasūtījuma	apjoms:	50	kastītes.



ŠOKOLĀDES TĀFELĪTES 
AR PERSONALIZĒTU 
UZLĪMI

MARMELĀDES

PERSONALIZĒTĀS 
ŠOKOLĀDES 
TĀFELĪTES

BERRY LOVE

•	 Varam	sagatavot	dažādus	šokolādes	tāfelīšu	
dizainus un izmērus.

•	 Jūs	variat	izvēlēties	piena,	balto	vai	tumšo	
šokolādi.

•	 Lentītes	krāsa	pēc	Jūsu	izvēles:
•	 Lentītes	standarta	krāsas:	

                             
• Pēc pieprasījuma pieejamas arī citas krāsas.

Pēc tam, kad Jūs esat izvēlējušies piemērotu 
dāvanas veidu un nosūtījuši mums savu 
logo	/	tekstu	un	vēlamās	krāsas,	mēs	sagata-
vosim dāvanas vizualizāciju un nosūtīsim to 
apstiprināšanai. 

•	 Šokolādes	tāfelītes	pēc	Jūsu	izveles 
(26	veidi	pieejami).

•	 Kastītes	un	lentītes	krāsa	pēc	Jūsu	izvēles:
•	 Kastītes	standarta	krāsa:	

          
• Citas krāsas pieejamas pasūtījumam 

virs 1000gb pasūtījuma.
•	 Jūs	varat	izvēlēties	uzlīmes	krāsu	un	

dizainu.

Pēc tam, kad Jūs esat izvēlējušies piemērotu 
dāvanas veidu un nosūtījuši mums savu 
logo	/	tekstu	un	vēlamās	krāsas,	mēs	sagata-
vosim dāvanas vizualizāciju un nosūtīsim to 
apstiprināšanai. 

•	 Marmelādes	veids	pēc	Jūsu	izvēles 
(6	veidi	pieejami).

•	 Lentītes	krāsa	pēc	Jūsu	izvēles:
•	 Lentītes	standarta	krāsas:

                             
• Pēc pieprasījuma pieejamas arī citas 

krāsas
•	 Piedāvājam	Jūsu	logo	/	tekstu:

• uzdrukāt uz kastītes; 
• uzdrukāt uz kartiņas, kura pievienota 

iepakojumam ar lentīti.  

Pēc tam, kad Jūs esat izvēlējušies piemērotu 
dāvanas veidu un nosūtījuši mums savu 
logo	/	tekstu	un	vēlamās	krāsas,	mēs	sagata-
vosim dāvanas vizualizāciju un nosūtīsim to 
apstiprināšanai. 

•	 Sokolādes	tāfelīte	ar	auksti	kaltētām	ogam	pēc	
Jūsu	izveles	(12	veidi	pieejami).

•	 Lentītes	krāsa	pēc	Jūsu	izvēles:
•	 Lentītes	standarta	krāsas:

                              
• Pēc pieprasījuma pieejamas arī citas krāsas.

•	 Piedāvājam	Jūsu	logo	/	tekstu:
• uzdrukāt uz kastītes; 
• uzdrukāt uz kartiņas, kura pievienota 

iepakojumam ar lentīti.  

Pēc tam, kad Jūs esat izvēlējušies piemērotu 
dāvanas veidu un nosūtījuši mums savu 
logo	/	tekstu	un	vēlamās	krāsas,	mēs	sagata-
vosim dāvanas vizualizāciju un nosūtīsim to 
apstiprināšanai. 



NELLEULLA 
MEŽONĪGĀ 
KOLEKCIJA

NELLEULLA mežonīgās kolekcijas 
kastītēm mēs piedāvājam pievienot 
kartiņu	ar	Jūsu	logo	/	tekstu,	kas	
būs pievienots ar pieskaņotas 
krāsas lentu.
•	 Lentītes	standarta	krāsas:	

                          
• Pēc pieprasījuma pieejamas arī 

citas krāsas.



DĀVANU KOMPLEKTS Nr.1:
(26	x	26	x	10.5	cm)
•	3 šokolādes tāfelītes pēc izvēles;
•	Trifeļu izlase ar 9 trifelēm;
•	Auksti kaltētas zemenes (20g);
•	Lazdu rieksti tumšajā šokolādē (100g).

DĀVANU KOMPLEKTS Nr.2:
(26	x	26	x	10,5	cm)
• 3 Sokolādes tāfelītes pēc izvēles;
• Trifeļu izlase ar 9 trifelēm;
• Auksti kaltētas zemenes (30 g);
• Šokolādes zvaniņi (3gb);
• Trifeles pa vienai (3 gb).

DĀVANU KOMPLEKTS Nr.3:
(32	x	32	x	11,5	cm)
•	3 šokolādes tāfelītes pēc izvēles;
•	Trifeļu izlase ar 16 trifelēm;
•	Auksti kaltētas zemenes (30 g);
•	Auksti kaltētas avenes (30 g);
•	Šokolādes zvaniņi (3 gb);
•	Šokolādes pakavs (1 gb).

DĀVANU KOMPLEKTS Nr.4:
(iepakots	caurspīdīgā	dāvanu	papīrā)
•	3 šokolādes tāfelītes pēc izvēles;
•	Trifeļu izlase ar 9 trifelēm;
•	Auksti kaltētas zemenes (30 g);
•	Auksti kaltētas avenes (30 g);

DĀVANU KOMPLEKTS Nr.5:
3 NELLEULLA šokolādes tāfelīšu 
komplekts
Tāfelītes	pēc	Jūsu	izvēles	(pieejami	26	veidi)

DĀVANU KOMPLEKTS Nr.6:
NELLEULLA šokolādes tāfelīte un 3 
trifeles
Tāfelīte un trifeles pēc Jūsu izvēles 
(pieejami	26	šokolādes	tāfelīšu	un	35	trifeļu	
veidi)

DĀVANU KOMPLEKTS Nr.7:
NELLEULLA šokolādes tāfelīte un 
šokolādes pakava figūriņa
Tāfelīte	pēc	Jūsu	izvēles	(pieejami	26	veidi)

DĀVANU 
KOMPLEKTI



NELLEULLA 
ZIEMASSVĒTKU DIZAINA KOLEKCIJA

16 trifeļu izlase 
NELLEULLA 

 ZIEMASSVĒTKU 
DIZAINA KASTĪTĒ

9 trifeļu izlase 
NELLEULLA 

 ZIEMASSVĒTKU 
DIZAINA KASTĪTĒ

5 trifeļu izlase 
NELLEULLA 

 ZIEMASSVĒTKU 
DIZAINA KASTĪTĒ

6 marmelāžu izlase 
NELLEULLA 

 ZIEMASSVĒTKU 
DIZAINA KASTĪTĒ



 DRAŽEJAS, MANDELES UN CITI PRODUKTI

ZEMENES PIENA 
UN BALTAJĀ ŠOKOLĀDĒ

ŠOKOLĀDES 
DRAŽEJAS

RIEKSTI 
ŠOKOLĀDĒ

APDRUKĀTAS 
DRAŽEJAS

MANDELĪTES ŠOKOLĀDĒ 
IESAIŅOTAS PAPĪRIŅĀ 

AR JŪSU LOGO

TUMŠĀS VAI PIENA ŠOKOLĀDĪTES 
(4gr) IESAIŅOTAS PAPĪRIŅĀ 

AR JŪSU LOGO.



NELLEULLA ir mežonīgas šokolādes zīmols, kas piedāvā garšām, smaržām un krāsām bagātas, 
pārsteigumu pilnas trifeles un citus šokolādes gardumus no īstām dabas veltēm. 

Meža šokolādi izdomā, rada un meistaro iedvesmas pilnas sievietes no Ziemeļu galvaspilsētas Rīgas. 
NELLEULLA ir ziemeļmeitas vārds — senā mēlē tas nozīmē “gaisma” un “spēks”. 

Tieši tādas arī ir šokolādes ražotājas — īstas, skaistas, spēkpilnas.
Dvēselē mežonīga, veikalu plauktos NELLEULLA šokolāde parādās eleganta, patiesi izsmalcināta — 

te apvienota skandināvu dizaina vienkāršība un sievišķīga greznība.

SIA Premium chocolate
2	Šampētera	iela,	Rīga,	LV-1046,	Latvija

T.	+371	2922	0692
pasutijumi@nelleulla.com

www.nelleulla.com


