
Покоління майстерності. 
Покоління любові



ШОКОЛАДНІ ПЛИТКИ



БЛОК ДЕСЕРТІВ

Чорний шоколад 
смак «Чізкейк»

Вага продукту  90г
Кількість у диспеї 21 шт
Термін зберігання 210 дн

Чорний шоколад 
смак «Тірамісу»

Вага продукту  85г
Кількість у диспеї 21 шт
Термін зберігання 210 дн



Молочний шоколад смак  
«Персикового йогурту» 

Вага продукту  90г
Кількість у диспеї 21 шт
Термін зберігання 210 дн

Молочний шоколад смак  
«Полуничного йогурту» 

Вага продукту  90г
Кількість у диспеї 21 шт
Термін зберігання 210 дн

Десерт «Трюфель» 
чорний шоколад 

Вага продукту  90г
Кількість у диспеї 21 шт
Термін зберігання 210 дн



БЛОК БЕСТСЕЛЕРІВ

Класичний
чорний шоколад

Відсоток какао тертого 
збільшили до 47%. Тепер смак 
чорного шоколаду та аромат 
більш насичений

Вага продукту  95г
Кількість у диспеї 24 шт
Термін зберігання 210 дн

Екстра 
молочний шоколад 

Ми використовуємо тільки 
натуральні інгредієнти, 
додаємо найсмачніші 
українські вершки, повільно 
перемішуємо , довго-довго для 
більш ніжного, м’якого та 
делікатного смаку

Вага продукту  95г
Кількість у диспеї     24 шт
Термін зберігання    210 дн



БЛОК ПЛИТОК 
БЕЗ НАПОВНЮВАЧІВ

«Екстра чорний» 
шоколад 

Вага продукту  95г
Кількість у диспеї 24 шт
Термін зберігання 210 дн

Чорний шоколад
«Особливий» 

Вага продукту  95г
Кількість у диспеї 24 шт
Термін зберігання 210 дн

Молочний та білий
шоколад 2в1

Вага продукту  95г
Кількість у диспеї 24 шт
Термін зберігання 210 дн

Білий шоколад 
«Кокос з філіпінських

островів»
Вага продукту  95г
Кількість у диспеї 24 шт
Термін зберігання 210 дн



НОВИНКИ

Молочний та білий
пористий шоколад 

«Бульбашкова феєрія»

Вага продукту                        88 г
Кількість у диспеї 20 шт
Термін зберігання 210 днів

«Вибухові відчуття»
Вага продукту                        100 г
Кількість у диспеї 24 шт
Термін зберігання 210 днів

«Львівський Смаколик»
Вага продукту                        28 г
Кількість у диспеї 96 шт
Термін зберігання 210 днів



В кожній шоколадці 
Nesquik 100г чекає 

розвиваюча гра 
всередині!





АСОРТИМЕНТ СВІТОЧ

• Пралінова начинка з високим 
вмістом лісового горіха та мигдалю, 
какао-масла та какао-тертого

• Найпопулярніша цукерка Світоч
• Вкрита  шоколадом, в рецепті 

міститься коньяк
• Перемога у сліпому тестуванні 

серед споживачів 2012 року

РОМАШКА ЧЕРВОНИЙ МАК

• Купольна цукерка з 
багатим трюфельним 
смаком, вкрита 
шоколадно-рисовими 
пластівцями

• Купольна пралінова цукерка 
у вафельний крихті 

• Входить в ТОП-5 
найпопулярніших цукерок

• Купольна цукерка з 
ніжною праліновою 
начинкою із 
кокосовим смаком, 
вкрита кокосовою 
стружкою. 

ТРЮФЕЛЬ БІЛИЙ ТРЮФЕЛЬ

ЗОРЯНЕ СЯЙВО

*Ціна з ПДВ та з 30% торгової націнки

ЛЕГЕНДИ МІСТА

• Цукерка з ніжною 
праліновою горіховою 
начинкою із кокосовим 
смаком, вкрита шоколадом. 
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• Містить тільки  арахіс та карамель
• Вкритий  шоколадом

• Унікальна бельгійська технологія
• 5 шарів ніжного праліне на основі тертого 

мигдалю та лісового горіху

СПАРТА ГРИЛЬЯЖ

ПАНІ ЖЕЛЕЙКА 

БОН ШАНС 

• Глазурована помадна цукерка з 
карамельно-молочним смаком

• Всередині кожної цукерки-цікава 
цитата , шо може бути побажанням 
на день

• Ароматне желе в темному шоколаді
• Містить натуральний сік
• Приваблива ціна 

*Ціна з ПДВ та з 30% торгової націнки

КАВОВА ТА АПЕЛЬСИНОВА НОТКИ

АСОРТИМЕНТ СВІТОЧ

• Цукерки з дуже популярними смаками 
апельсину та кави;

• перші цукерки від Світоч в економ 
сегменті.



• Хрустяща вафля з 
молочною начинкою

• Вкрита ніжним 
молочним 
шоколадом

• 6 фігурок Квікі

• Хрустка вафля в молочній 
карамелі, вкрита пластівцями 

LION ТА LION 
АРАХІС

*Ціна з ПДВ та з 30% торгової націнки

NESQUIK

АСОРТИМЕНТ NESTLE



17,50 13,17 22,06

ЗОРЯНЕ СЯЙВО 18*210 г РОМАШКА 15*210 г ТРЮФЕЛЬ 15*210 г

ЛАЙОН СТАНДАРТ 182 г 

18,66

*Ціна з ПДВ та з 30% торгової націнки

ВАГОВІ ЦУКЕРКИ. ПАКЕТИ





Успішний перезапуск Палітри в 2013р 
збільшив її долю ринку на 130 пунктів з 

початку 2014р!



ПАЛІТРА АСОРТІ

• Споживачі вважають, що нова Палітра                 
Світоч - чудовий подарунок до свята (одна з 
найчастіших причин купівлі цукерок в коробках) !!! 

• Виглядає преміально 

• Нова Палітра Світоч подобається не тільки лояльним 
покупцям Світоч, але і споживачам конкурентних 
марок. ЇЇ ДИЗАЙН ПОДОБАЄТЬСЯ БІЛЬШЕ, НІЖ 
ДИЗАЙН РОШЕН АСОРТІ. 

• Нова, найсмачніша цукерка в коробці- трюфельна 
начинка зі смаком вишні

Світоч Палітра Асорті
темний шоколад, 200г

Вага продукту                     200г    
Вага гофрокороба, нетто  3,2 кг
Термін зберігання 180 дн

Світоч Палітра Асорті
молочний шоколад, 200г

Вага продукту                      200г    
Вага гофрокороба, нетто  3,2 кг
Термін зберігання 180 дн



ПАЛІТРА АСОРТІ 400Г

• Палітра 400г - це відмінна можливість 
задовольнити потребу наших споживачів у 
великих форматах цукерок в коробках від 
Світоч! 

• Цукерки типу «асорті» - другі за 
популярністю на ринку, після цукерок з 
цільних горіхом. Сегмент ринку становить 
20%. 

• Рекомендована ціна для продажу - нижче 
ціни основного конкурента - Асорті Рошен.

Світоч Палітра Асорті
темний шоколад, 400г

Вага продукту                     400г    
Вага гофрокороба, нетто  2,8 кг
Термін зберігання 180 дн



• Новий стильний та сучасний дизайн 

упаковки – приємна новина для 

лояльних покупців,  новинка – для 

інших – гарантовано більші продажі

• За результатами тестування новий 

дизайн став ще кращими та більш 

привабливими для покупців!

• Преміальна пропозиція за доступною 

ціною

• Дешевше, ніж прямий конкурент на 

5-10%



Світоч EXCLUSIVE -

колекція кращих цукерок від Світоч

• Єдина коробка цукерок на ринку України, що містить в собі настільки різні за формою, 

типом та технологією виробництва цукерки. 

• 8 видів цукерок в одній коробці – унікальна пропозиція на полиці, що сподобається 

навіть самому вибагливому покупцю!



Світоч EXCLUSIVE

2 формати

Світоч Ексклюзив, 218 г

Кількість в г/я:                           16 штук
Вага продукту                            218г  
Вага гофрокороба, нетто        3,49кг
Термін зберігання                    180 дн

Світоч Ексклюзив, 410 г

Кількість в г/я:                           6 штук
Вага продукту                            410г  
Вага гофрокороба, нетто        2,46кг
Термін зберігання                    180 дн





ОНОВЛЕНІ СТОЖАРИ

Світоч Стожари, 218 г

Кількість в г/я:                          16 штук
Вага продукту                           218 г
Вага гофрокороба, нетто       3,71 кг
Термін зберігання                   180 дн



СОЛОДКІ ПОЧУТТЯ

• Це унікальна пропозиція в найбільшому
сегменті ринку - цукерки з цілими
горіхами. 

• Дуже незвичайний, красивий дизайн, 
добре помітний на полиці (за оцінками
споживчого тесту). 

• Унікальна перевага: записки з 
романтичними афоризмами відомих
авторів у кожній цукерці. 

• Ідеально підходить для головної мети 
покупок у категорії - подарунок. 

• Неперевершений смак - продукт ТМ 
«Світоч» випередив основних конкурентів
в сліпому тестуванні

• Романтичний, красивий дизайн, помітний
на полиці

Світоч Солодкі почуття, 194 г

Вага продукту                          194г
Вага гофрокороба, нетто      2,72кг
Термін зберігання                   180 дн



ПАЛІТРА ДЕСЕРТИ

Унікальні цукерки – колекція вишуканих Європейських
десертів в трьох видах шоколаду в одній коробці:
• Тірамісу - в чорному шоколаді;
• Крем-карамель - у молочному;
• Кокосовий крем - у білому.

Світоч Палітра Вишукані десерти, 197 г

Вага продукту                         197г
Вага гофрокороба, нетто     3,15кг
Термін зберігання                 180 дн

Львівські Дефіляди, 197 г
Шукай 10 історій про Львів всередині 
упаковки»

Вага продукту                         205г
Вага гофрокороба, нетто     4,1кг
Термін зберігання                 180 дн



ВАФЛІ





Вафлі «Світоч Артек» в 
сімейному форматі

«Світоч Артек» 

смак пломбіру

Сімейна Упаковка

«Світоч Артек» 

Сімейна Упаковка

№1 серед Сімейних 

Упаковок в Україні 

Вага продукту                         250г
Вага гофрокороба, нетто     3,0 кг
Термін зберігання                 180 дн

Вага продукту                         250г
Вага гофрокороба, нетто     3,0 кг
Термін зберігання                 180 дн



Делікатес, який був випущений обмеженою 
серією – продажі планувалися лише впродовж 
літа. Але через неймовірний результат 
шанувальники «Cвіточ» мали змогу похрумтіти 
карамельною новинкою і восени

Вафлі «Світоч Артек» 
смак Карамелі



lion_26_09_bliki.mp4
lion_26_09_bliki.mp4


• На сьогоднішній день LION входить в ТОР 4 найбільш полулярних 
батончиків в Україні. 

• Споживачі люблять LION за його унікальну рецептуру і багатоінгрідіентість 
(хрусткі вафлі, густа карамель, легкі кріспи, шоколадна глазур) 

• LION – це найкраща цінова пропозиція на ринку шоколадних батонів. Як 
результат - висока ротація продукту з торгової точки 

• Доступний у двох форматах: Стандарт і Кінг-сайз і в двох смаках: стандарт і 
арахісовий! 

• Потужна рекламна підтримка забезпечує високий попит зі сторони 
споживача.

LION. ЗВІЛЬНИ СВОЮ ДИКУ 
НАТУРУ!



LION. АСОРТИМЕНТ

Продукт Фото Вага Формат 
Термін

зберігання, днів

Lion 42г
42г 42х48 270

Lion 40г 
арахіс 40г 40х48 270

Lion 68г
68г 68х24 270

Lion 66г 
арахіс 66г 66х24 270



• Kit Kat - це батончик з унікальною і неймовірно смачною 
комбінацією хрустких вафель і молочного шоколаду! 

• Kit Kat входить в ТОП 10 найбільш популярних батончиків України. А 
також це один з найбільш швидкозростаючих батончиків в портфелі 
Nestle! 

• Яскравий дизайн упаковки Kit Kat привертає увагу 
покупців і стимулює продажі. 

• Kit Kat представлений чотирьма форматами - Стандарт, Кінг-сайз, 
унікальним для ринку ботончиків форматом - 4 палички Kit Kat, а 
також НОВИНКА Kit Kat Single, який з’явився на українському ринку  
з 10 жовтня 2014 року..

KIT KAT. Є ПАУЗА – Є КІТ КАТ!



Продукт Фото Вага Формат 
Термін

зберігання, днів
Країна

виробник

Kit Kat 
40г

6х24х40
270 Болгарія

Kit Kat 4-
фінгерс 45г 4х24х45

270
Росія

Kit Kat
Кінг Сайз 70г 6х24х70

270
Болгарія

Kit Kat
Сінглз 15,2г

30х15,2 270
Болгарія

KIT KAT. Є ПАУЗА – Є КІТ КАТ!



• Унікальна пропозиція на ринку шоколадних батончиків – 100% натуральний
шоколадний з бульбашками, розроблений за спеціальною технологію
аерації Nestle. 

• АЕRО – ніжне та легке шоколадне задоволення у форматі батончика! 

• Якість продукту гарантована відомим націлнальним виробником «Світоч», 
якому довіряють споживачі

• Міжнародний бренд, привабливий і впізнаваний серед нашої цільової
аудиторії

• Значуща рекламна підтримка

AERO. ВІДЧУЙ, ЯК 
ТАНУТЬ БУЛЬБАШКИ!

БАТОНЧИК АЕРО, 36 Г
Формат                                    24х36
Вага продукту                         36г
Вага гофрокороба, нетто     0,864 кг
Термін зберігання                 210 діб   







«ЛЕГКА НАСОЛОДА ЗА 

ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ!»

2 найпопулярніших смаки: 

ХРУМ ЛІСОВИЙ ГОРІХ - хрустка чудова вафелька з 
повітряною горіховою начинкою, вкрита 
справжнім молочним шоколадом від Світоч

ХРУМ КОКОС - хрустка чудова вафелька з 
повітряною кокосовою начинкою, покрита 
справжнім білим шоколадом від Світоч

Формат                                    165х43х16
Кількість, шт                           35
Вага гофрокороба                 1,26 кг
Термін зберігання                 180 діб   

Формат                                    165х43х16
Кількість, шт                           35
Вага гофрокороба                 1,26 кг
Термін зберігання                 180 діб   



ВІДБІРНИЙ АРАХІС У МОЛОЧНОМУ 

ТА БІЛОМУ ШОКОЛАДІ

ВИСОКОЯКІСНИЙ ІЗЮМ 

У МОЛОЧНОМУ ШОКОЛАДІ

СВІТОЧ СЕНСАЦІЇ 2 В 1 АРАХІС В 
МОЛОЧНОМУ ТА БІЛОМУ ШОКОЛАДІ

Формат                                    32х42
Вага гофрокороба                 1,46 кг
Термін зберігання                 180 діб   

СВІТОЧ СЕНСАЦІЇ ІЗЮМ 
В МОЛОЧНОМУ ШОКОЛАДІ

Формат                                    32х42
Вага гофрокороба                 1,46 кг
Термін зберігання                 180 діб   


