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Śłodycze reklamowe
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Nie trzeba czekać na walentynki, by wysłać drugiej osobie słodki telegram, bądź słodkie prezenty. Najczęściej
wysyłane są pralinki i czekolada. Słodycze reklamowe wewnątrz firm są również pożądane. Do
wymienionych słodyczy najczęściej dołączane są życzenia i podziękowania oraz podarunki. Okazuje się
również, że czekoladki ślubne nie są wykorzystywane jedynie na weselach. Słodkie prezenty stale zyskują na
wartości.14 lutego to dzień który kocha cukiernictwo. W walentynki dostają oni fale zamówień na takie
produkty jak: czekoladki reklamowe, czekoladki, bombonierki, czekoladki na zamówienie, czekoladki z
życzeniami, czekoladowe życzenia oraz inne słodkie prezenty. Czekolada jest nieraz wykorzystywana jako
miejsce na życzenia bądź podziękowania. Okazuje się, że w walentynki popularne są nie tylko bombonierki.W
Europie 14 lutego jest dniem popularnym, choć wywodzi się z innego rejonu. Walentynki to jednak nie tylko
czekolada, upominki, pralinki i bombonierki. To szczególny dzień nazywany dniem zakochanych. To dzień, w
którym na ulicy można spostrzec wiele spacerujących, zakochanych par, składających sobie życzenia i
obsypujących się upominkami. Walentynki obchodzone 14 lutego na stałe zagościły w naszym
społeczeństwie.W Danii i Norwegii walentynki obchodzone są jako Valentinsdag. Nie są tak hucznie
obchodzone jak w innych krajach, lecz cyklicznie obchodzi się je, chodząc na romantyczne kolację, oferując
upominki w postaci takiej jak: czekolada, słodkie upominki czy inne słodkie gadżety. Przy pracy zakochanych
w jednej organizacji zdarzają się sytuację przesyłania firmowych upominków jak: słodki telegram, czekoladki
reklamowe czy czekoladowe życzenia.
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