VI KAN VORES HÅNDVÆRK

VELKOMMEN TIL DANMARKS
ÆLDSTE CHOKOLADEVÆRKSTED
I mere end 120 år har vi har produceret og leveret kvalitetschokolade, med fokus på kvalitet og fleksibilitet
– det gør vi stadig, og det er vi stolte af.
Vores historie begynder tilbage i 1898, hvor den unge
Kathrine Andersen forfølger sine drømme og starter et
hjemmekonditori i sin stue, i Skt. Pauls Gade i Aarhus.
Kathrine Andersen fik succes med sine håndlavede chokolader, og lige siden har chokoladeværkstedet værnet
om den gode smag og det klassiske håndværk, der
stadig er grundlaget for alle de chokolader, vi fremstiller i dag.

NÆSTEN ALT KAN LADE SIG
GØRE – BLOT FANTASIEN
SÆTTER GRÆNSER
Fleksibilitet i højsædet
Vi er fleksible og arbejder ud fra, at alt kan lade sig gøre,
og vi ser muligheder i hver eneste opgave. Vi lytter og
forsøger at sætte os ind i dine behov, så vi sammen
finder den bedste løsning.
Vi elsker at lave win-win-løsninger, der letter hverdagen og er med til at opfylde dit ønske. Mangler du
et personaleevent, en skræddersyet firmagave eller en
løsning til jeres møder og konferencer – så tag fat i os,
vi står klar til at hjælpe.

Læs mere på: www.kathrineandersen.com

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
GoZee: Sådan kommer du i gang på
30 sekunder

Specialemballage og OEM-produkter
Vi kreerer unik og kreativ emballage

1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store
eller Google Play, og download appen på
din smartphone eller tablet.
2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.

Fotogalleri

Cinemagraph

Webikon
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SKRÆDDERSYEDE CHOKOLADELØSNINGER
Gør indtryk hos dine kunder
Hos Kathrine Andersen Chokolade brænder vi for at
lave innovative og unikke løsninger. IT-virksomheden
7N er et godt eksempel på, hvordan vi gerne nyudvikler
et produkt, så det passer præcist til kundens ønsker.
7N kontaktede os med et ønske om et alternativ til
deres nuværende kundegaver. De ønskede sig et mere
eksklusivt produkt end den traditionelle kasse med slik.
I tæt dialog med 7N har vi udviklet et produkt, der
passer perfekt til deres virksomhed: en skræddersyet
snackkasse med både søde og sunde produkter, smukt
præsenteret i 7N private-label-emballage. Specialudviklet, håndlavet og fuld af kvalitet.

MØDER ER MERE END ET
MØDELOKALE
Chokoladen gør en forskel til
dine møder
Mangler du ny inspiration til forplejningen til møder og
konferencer? Vi tilbyder forskellige løsninger, hvor du er
sikret kvalitetschokolade og unikke snacks med fokus
på forkælelse og image.

7N har udtalt følgende:
”Vi er glade for, at vi nu kan tilbyde vores kunder et
alternativ til de søde sager, og at vi kan imødekomme
deres ønsker om en lidt sundere arbejdsdag.”

SALG AF MASKINER INDEN FOR BAGERI- & KONDITORISEKTOREN
Bøgeskovvej 6 I 3490 Kvistgaard I Tlf.: 7020 4433
praegel@praegel.dk I www.praegel.dk

SÆT PRIS PÅ DINE KOLLEGAER
Invitér på en dag i chokoladens tegn
Teambuilding, sommerfest, julefrokost eller bare en hyggelig aften? Vis, at du sætter pris på dine medarbejdere.
Vi tilbyder mange forskellige personaleevents, hvor I har
mulighed for at lave lækre flødeboller, fyldte chokolader
eller marcipankonfekt – og være sammen på en anderledes måde end ved traditionelle personaleevents. I er altid
velkomne til at kontakte os med et ønske til et personaleevent – vi finder en løsning, der passer til jeres behov.

NYT CHOKOLADEVÆRKSTED OG
NYE CHOKOLADEMULIGHEDER
Vores nybyggede lokaler har også givet os flotte eventlokaler og en lille, lækker chokoladebutik med et spændende vindueskik til det arbejdende chokoladeværksted.
Alt i alt fremragende muligheder for de kommende års
innovative chokoladeudvikling – og vi er allerede i fuld
gang. Denne sommer præsenterer vi igen nye fyldte chokolader, konfekt og marcipan, der emmer af kvalitet,
nyskabelse og tradition.
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Se mere af det hele på www.kathrineandersen.com

Kathrine Andersen Chokolade ApS
Rho 12, 8382 Hinnerup
info@kathrineandersen.dk
www.kathrineandersen.com

Vi tror på, at alt kan lade sig gøre.
Ring til os på

87 64 06 22

og lad os få en god snak om
dine ønsker.
Vi står altid klar til at hjælpe
og går rigtig langt for at finde den
rette løsning til dig.

