


Працюємо з 2015 року.  Віримо, що якість, інновації та 
вдосконалення - ключ до успіху.

Алкогольні солодощі.
Спочатку разкривається смак фруктів. До цієї симфонії 
долучаються ягоди та спеції. І тільки згодом починаєш 
розуміти, що солодощі зроблені зі справжнього алкоголю.

Маршмеллоу.
Ніжний, як хмаринка, зефір. Зроблений люблячими Ніжний, як хмаринка, зефір. Зроблений люблячими 
руками з натуральних перевірених інгредієнтів. 

Льодяники.
Льодяники для дорослих. Зі спеціями та смаком 
алкогольних напоїв.
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ВІСКІ



6,8 % vol.

Шотландський віскі 
з грейпфрутом і 

цитрусовою пудрою

Віскі з ожиною, 
екзотичною маракуєю 
та освіжаючою м’ятою 
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6,8 % vol.

Темний ром у поєднаннi з 
соковитим апельсином 
та пряною корицею

Темний ром iз гранатом, 
вишнею, кардамоном 
та шматочками малини
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РОМ
Темний ром у поєднаннi з 
соковитим апельсином 
та пряною корицею

Темний ром iз гранатом, 
вишнею, кардамоном 
та шматочками малини
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Джин у поєднаннi з 
ароматним персиком 
та пекучим перцем чилі

Лондонський сухий джин 
з лимоном, чебрецем, 
та цитрусовою цедрою



6,8 % vol.

Джин у поєднаннi з 
ароматним персиком та 
пекучим перцем чилі

Лондонський сухий джин 
з лимоном, чебрецем, 
та цитрусовою цедрою
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Джин у поєднаннi з 
ароматним персиком 
та пекучим перцем чилі

Лондонський сухий джин 
з лимоном, чебрецем, 
та цитрусовою цедрою
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4,3 % vol.

Червоне вино 
з чорницею та 

освіжаючим імбирем

Червоне вино з малиною 
та подрібненими квітами 

суданської рози
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ВИНО



смаки з колекцій: 
віскі, ром і джинАСОРТІ



GIFT BOX



ЄДИНІ
в Україні 
виробляємо 
такі цукерки 
з алкоголем

З 25.07.2016 З 25.07.2016 
готуємо 
інноваційні 
солодощі 
для вас
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Цукерки насправді містять у текстурі алкоголь?
Так, це одна із особливостей. Присутній не тільки смак вишуканих 
алкогольних напоїв, але й міцність. У солодощах зберігається 6,8 % 
міцності алкоголю.

Як ви дізналися % алкоголю у цукерках?
З самого початку у цукерках 26,68% напою. У процессі виробництва спирт З самого початку у цукерках 26,68% напою. У процессі виробництва спирт 
випаровується. Відсоток спирту у цукерці підтверджено випробуваннями 
харчової лабораторії.

Від цукерок можно сп'яніти? 
А скільки Вам потрібно, щоб сп'яніти?  Усе в залежності від особистого досвіду А скільки Вам потрібно, щоб сп'яніти?  Усе в залежності від особистого досвіду 
та особистому сприйнятті алкоголю. Людині без досвіду - достатньо однієї 
цукерки для підняття настрою. Але людині з досвідом - треба шість і більше. 
Головне, що цукерки від PONKO, неймовірно смачні та сподобаються як 
поціновувачам алкоголю, так і ласунам. 
Підняття настрою - лише побічний ефект.

FAQ 



Як ви “засунули” алкоголь у цукерки?
Це дозволяє робити запатентована технологія вироблення. Вона зберігає 
саму міцність у цукерці і робить її такою смачною та тянучую, а солодощі не 
тануть при кімнатній температурі. Алкоголь знаходиться у самій текстурі 
цукерки, в кожній її частці. Чим довше ви будете тримати цукерку у роті - 
тим краще буде відчуватись міцність алкоголю.

Що порекомендуєте поцінувувачам алкоголю? Що найбільш алкогольне?Що порекомендуєте поцінувувачам алкоголю? Що найбільш алкогольне?
Це без сумнівів колекція з віскі. Хоч усі цукерки (переважно) мають одну 
міцність, але колекція з віскі здається найбільш алкогольною.

Що найкраще для тих, кто обережний з вживанням алкоголю? 
Це однозначно колекція з вином. В усіх колекціях: віскі, ром, джин - 6,8% 
алкоголю, але у колекції з вином усього 4,3%. Але це не робить її менш 
смачною. Алкоголь більш м’яко відчувається.

FAQ 
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Манговий маршмеллоу з апельсином 
та пластівцями пекучого перця чилі
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Малиновий маршмеллоу з шампанським 
та крихтами чорного шоколаду
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Кокосовий маршмеллоу з 
обсмаженою кокосовою стружкою
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Смородиновий маршмеллоу з квітами 
бузини, м’ятою та апельсиновою цедрою
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Солодощі потрібно зберігати у холодильнику?
Цукерки і маршмеллоу не потребують спеціальних умов зберігання. 
Головне зберігати температурний режим - від + 15°С до +25°С і вологості 
до 75%. Більш детально стосовно умов зберігання вказано на етикетці.

Маршмеллоу можно їсти "сирим"? Не смажити його?
Так, звісно. Маршмеллоу це самостійний, готовий до вживання продукт. 
На відміну від звичайного зефіру його можна смажити. При цьому На відміну від звичайного зефіру його можна смажити. При цьому 
всередині перетворюється в м'яку солодку пінку, а сам маршмеллоу 
покриваеться карамельною скоринкою. Таке можливо завдяки його 
складу. Зі звичайним зефіром таке не вийде - він буде у прямому значенні 
слова "сгорати" на вогнищі. Смак у нього після цього буде несмачний. 
З маршмеллоу все навпаки, він становиться навіть смачніше, якщо його 
посмажити. Завдяки цьому він став улюбленим ласуванням у вогнища.

FAQ 



ВІДГУКИ

Більше відгуків у 
Google та Facebook





• Отримувачі 100% задоволені подарунками.

• Не даруєте звичайні солодощі, які вже 1000 разів 
дарувалися (шоколад, мед, джем та інше).

• Ми Ваш надійний партнер - виробник (чітко визначимо 
терміни, на кожному етапі будемо тримати Вас у курсі подій). 

•• За весь час роботи не підвели по строкам жодного 
замовника. Якщо беремось за замовлення - виконуємо.

• Маємо гнучку цінову політику та можемо виготовляти 
унікальну (брендовану) продукцію від 10 одиниць.

GIFTS



EXAMPLES

Виробили “загальну” коробку. 

Зробили для неї наповнення:
• алкогольні цукерки середні - 2 шт, 
• маршмеллоу у коробці - 2 шт. 

Вільне місце заповнили наповнювачем
 потрібного корпоративного кольору.



Виробили коробку з маршмеллоу.

Всередині всього 3 смаки:
• фісташковий с фісташками - 3 кубики 
• смородиновий з м’ятою - 3 кубики
• маракуя-ваніль с мигдалем - 3 кубики

Виробили середню коробку з алкогольними цукерками.

Всередині всього 6 смаків, на основі:
• віскі 
• рому
• джину



Виробили коробку з маршмеллоу.

Всередині всього 3 смаки:
• яблучний з кардамоном - 3 кубики 
• манго-апельсин з мигдалем - 3 кубики
• малиновий с перцем чилі - 3 кубики

Виробили середню коробку з алкогольними цукерками.

Всередині всього 2 смаки, на основі колекційного 
вишуканого шотландского купажованного віскі:
• віскі з освіжаючим грейпфрутом та цитрусовою посипкою.
• віскі у поєднанні зі сливками та ідеально доповненний 
фундуком та темним іспанським какао.



Виробили коробку з маршмеллоу.

Всередині всього 1 неймовріний смак:
• лимонний маршмеллоу з сушеною м’ятою

Виробили велику коробку з алкогольними цукерками.

Всередині всього 6 смаків, на основі:
• віскі
• рому
• джину



Та інші замовники корпоративного сегменту

OTHER



• Допоможемо зробити або з 0 зробимо Вам дизайн пакування.

• Запропонуємо велику кулькість варіантів подарунків та 
обов’язково “втиснемось” у бюджет на подарунок.

• Зв’яжіться с нами та вже зараз розрахуйте вартість і строк 
виготовлення Вашого майбутнього замовлення.

099 618 13 08     info@ponkosweets.com.ua

Ми - Ваш надійний партнер

GIFTS



Публікація у міжнародному 
журналі авіакомпанії “WIZZ Air” 

PRESS



Публикація у популярній 
український газеті “СЕГОДНЯ“

PRESS



Публікація у харківських 
журналах “Shikolad“

PRESS



В 2015 році почали експерименти по створенню цукерок.

В 2016 отримали патент на алкогольні солодощі, 
зареєстрували бізнес та винайняли перше виробництво.

Експериментували та ввели у продаж маршмеллоу. 
Приймали участь у ярмарках.

Загалом за перший рік нашого, існування покупці “з’їли” 
більше ніж більше ніж 500 літрів алкоголю.

START 2015-2017



В 2017 році зробили ребрендинг. 
Ввели новинку: набори для маршмеллоу. 

Почали поставляти маршмеллоу на вагу для партнерів 
(кав’ярень, IT-компаній тощо).

Також с 2017 року продукцію Також с 2017 року продукцію можна купити в багатьох 
крамницях подарунків по Україні. Наприклад: “UA made”, 
“ШТУКИ”, “Art Store PODVAL”, “”, “ШОСЬ”, “ШОшоурум”, 
“Prazdnik shop” та інші.

По 2018 рік включно наші покупці з’їли вже більше ніж 
2000 літрів алкоголю, а маршмеллоу виготовлено більше 
ніж 1000 кілограм.

CONTINUE 2017-2019



З початку 2019 року активно вдосконалюємо якість продукції, 
якість етапів виробництва та сировини. Ввели систему НАССР 
на виробництво.
*HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control Point) — система 
аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок. 

У червні 2019 рокуУ червні 2019 року провели ребрендинг продукції. У нашій 
свідомості це була не просто зміна пакування. Процес 
ребрендингу припав на введення системи НАССР, то ж ми 
виявили слабкі і небезпечні “точки” і постійно їх 
контролюємо. Зараз змінилось все: тип продукту, пакування, 
вимоги до виробництва, сировини та пакування, якість 
виробництва.

NOW 2019 - зараз



З кінця 2017 року почали експортувати до Білорусії. 

А з початку 2018 завдяки публикації у журналі авіакомпаніі 
“Wizz Air” ми познайомилися з нашим майбутнім партнером 
із Нідерландів. 

Зараз регулярно поставляємо продукцію для бренду                 
Звідси продукція іде у Францію, Польшу, Німеччину і Марокко.

Експортна діяльність не була запланованою. Ми ще не Експортна діяльність не була запланованою. Ми ще не 
виходили на міжнародний ринок. Потужність виробництва 
обмежена, а ми, перш за все, хочемо розвиватися в Україні

EXPORT 2017 - зараз
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099 618 13 08
 

info@ponkosweets.com.ua
ponkosweets.com.ua


