
A1.1 "Ballotins" со 250 g пралини -  560 ден. A1.2 "Ballotins" со 375 g пралини -  840 ден.

A1.3 "Ballotins" со 500 g пралини - . 1.120 ден

A126 "Ballotins" со 6 пралини (±90 g) -  250 ден.  

A1.4 "Ballotins" со 750 g пралини - 1.680 ден.

Пакување "Ballotins"

Леонидас го промовира вашиот бизнис на
оригинален и многу сладок начин

A48 "Ballotins" со 4 пралини (±60 g) -  180 ден.  

A1.5 "Ballotins" со 1 kg пралини - 2.240 ден.

A47 "Ballotins" со 2 пралини (±30 g) -  120 ден.  A80 "Ballotins" со 1 пралинa (±15 g) -  90 ден.  



Леонидас - НАЈПОСАКУВАНИТЕ белгиски чоколада и пралини 

A98 Пакување со 20 пралини
(±300 g)   - 990 ден.

A97 Пакување со 8 пралини
(±125 g) - 495 ден.

A151 Пакување со 16 пра  лини
(±250 g) - 990 ден.

A96 Пакување со 25 пра-
лини (±400 g) - 1.250 ден.

A147 Пакување со 16 пралини (±250 g) - 890 ден. A148 Пакување со 16 пралини (±250 g) - 890 ден.

Santiago

A154 Пакување со 32 пра-
лини (±500 g)   - 1.590 ден.

Madagascar

A153 Пакување со 9 пра-
лини (±140 g) - 590 ден.

Togo

A152 Пакување со 9 пра-
лини (±140 g) - 590 ден.

A155 Пакување со 27
пралини (±420 g) - 1.350 ден.

Victor



100% какао путер - 100% чиста чоколада -
Квалитет, свежина и традиција од 1913 год 

Во ценaта е вклучен ДДВ 5%НАПОЛИТАНИ

A158 Пакување со 48 наполитани (±300 g)   - 990 ден.

Контакт:

ЈАСС ДООЕЛ - Скопје

бул. АСНОМ бр.18 лок. 2, Скопје
тел. 02/240 30 30 факс 02/240 30 29

Авторизирани продавници на Леонидас:

2. Леонидас - T.Ц. Skopje  (приземје),CITY MALL
ул. Љубљанска бр.4, Скопје, тел. 078 / 330 561
раб. време: секој ден 10 - 22 h

www.jass.com.mk
e-mail: info@jass.com.mk
Е-Продавници:
1. http://jass.com.mk/leonidas         2. www.facebook.com/PralinesLeonidasMacedonia

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА:
На пакувањето на производите на Леонидас може да се залепи
налепница или украсна трака со лого на вашата фирма. 

A159 Пакување со 24 наполитани (±150 g)   - 590 ден.
A163 Пакување со 16 наполитани (±100 g)   - 395 ден.

1. Леонидас - СКОПЈЕ ЦЕНТАР
ул. Димитрие Чуповски бр.22  тел.078/288-504
раб. време: пон.-петок 09 - 21 h, сабота 09 - 17 h  

Dora

A156 Пакување со 22 пралини (±340 g) - 1.390 ден.A130 Пакување со 22 пралини (±340 g) - 1.300 ден.

A14 Пакување со 30 пра-
лини (±460 g) - 1  ден..950

A18 Луксузно пакување со 9 или 12
 пралини (±140 g) - 550 ден.

A4 Луксузно пакување со 16
пралини (±250 g) - 1.100 ден.

A139 Луксузно пакување со 16 пралини
(на два реда)  (±250 g) - 920 ден.

A127 Луксузно пакување со
28 пралини (±430 g) - 1.750 ден.

A46 Луксузно пакување со
1 пралинa (±15 g) - 195 ден.
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