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Białystok
Ciechocinek
Gdańsk
Gliwice
Katowice 
Kazimierz Dolny
Kielce
Kołobrzeg
Kraków
Łodź
Lublin

Ciechocinek

Lublin

Szczecin x 2
Świnoujście

Gdańsk

Od ponad 170 lat staramy się, aby E.Wedel kojarzył się z tym, co 
w czekoladzie najlepsze, wracając do tradycji, która mówi, że dzieła 

stworzone rękami mistrzów są niepowtarzalne.

Wszystko zaczęło się w 1851 r., kiedy Karol Ernest Wedel, młody cukiernik 
z Berlina, przyjechał do Warszawy i otworzył mały sklep na ulicy Miodowej, 
w którym oferował czekoladę i karmel. W 1894 r. syn Karola, Emil przeniósł sklep 
i fabrykę do nowej kamienicy na ul. Szpitalnej. Stoi tam ona do dziś, a w niej znajduje 
się najstarszy sklep i kawiarnia - Pijalnia Czekolady E.Wedel „Staroświecki Sklep”. 

Kolejne Pijalnie Czekolady powstają od 2004 r. 

Obecnie w sieci funkcjonuje 17 lokali własnych oraz 15 franczyzowych. W ciągu 
najbliższych lat planujemy dynamiczny rozwój i otwarcie wielu nowych lokalizacji 

oraz modernizację już istniejącyh w celu zwiększenia ich funkcjonalności.

Dla odwiedzających nas Gości Pijalnie Czekolady E.Wedel to miejsce gdzie czas 
płynie inaczej, miejsce niesamowitej podrózy kulinarnej, której prawie w każdym 
momencie towarzyszy czekolada. Jest to idealne miejsce na każdą okazję, 

codzienne spotkania prywatne jak i te biznesowe.

Dla partnerów franczyzowych to pomysł na stabilny biznes we współpracy z firmą 
z dużym doświadczeniem w gastronomii oraz produkcji unikalnych wyrobów 

z czekolady, silnie wspierający swoją markę marketingowo.

Warszawa x 9

Kielce

Szczytno

B. STREFA
STOLIKOWA

A. STREFA
SKLEPOWA

C. STREFA
BAROWA
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Obecnie nasze lokale można 
spotkać w takich Polskich 
miastach jak:

To oferta unikatowych, dostępnych
tylko w Pijalniach Czekolady E.Wedel 
produktów rzemiosła czekoladowego. 
Swoją unikatowość zawdzięczają 
silnej marce z długoletnią tradycją, 
wyjątkowym recepturom stworzonym 
przez Maestro Czekolady, jak również 
wiedzy z zakresu marketingu oraz 
znajomości rynku słodyczy i potrzeb 
Konsumentów.

Oferta gastronomiczna Pijalni Czekolady 
E.Wedel to unikatowe menu skomponowane 
z myślą o różnych potrzebach Konsumentów. 
Oferta dopasowana jest zarówno do pory roku 
jaki i dnia (śniadania, lunche, szeroki wybór 
słodkich dań oraz deserów). Największym 
uznaniem cieszą się czekolady pitne, dostpne 
w wielu odsłonach: klasyczne i smakowe, 
zarówno na zimno, jak i na gorąco.

PIJALNIE CZEKOLADY E.WEDEL TO LOKALE 
WYMAGAJĄCE 100-150 M2. NA TEJ POWIERZCHNI 
DZIAŁA UNIKATOWY MODEL BIZNESOWY 
PODZIELONY NA TRZY STREFY DEDYKOWANE 
OKREŚLONYM POTRZEBOM KONSUMENTÓW: 

Przestrzeń Pijalni Czekolady E.Wedel

B.

C.

A.

Nałęczów
Poznań 
Sopot
Świnoujście
Szczecin
Szczytno
Toruń 
Warsawa
Wrocław 
Zakopane
Zamość

Zamość
Gliwice



W celu uzyskania szczegółowych informacji 
zapraszamy do kontaktu:

franczyza@wedelpijalnie.pl

tel: +48 696 076 238

      sklep.wedelpijalnie.pl

      @PijalnieCzekolady

      @wedelpijalnie

       www.linkedin.com/company/wedelpijalnie/

Adres korespondencyjny:
Pijalnie Czekolady Sp. z o. o.
ul. Zamoyskiego 28/30
03-801 Warszawa
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Czy wiesz, że...

Nagrody 
oraz wyróżnienia

Posiadamy ofertę „on the go”

FRANCZYZA Z PIJALNIAMI CZEKOLADY E.WEDEL OPARTA JEST NA PARTNERSTWIE BIZNESOWYM, 
KTÓRE WSPOMAGAJĄ CZTERY FILARY, A SĄ NIMI:

Unikatowy asortyment
sklepowy, w wielu 
przypadkach dostępny 
wyłącznie w Pijalniach 
Czekolady E.Wedel

Wsparcie zespołu 
szkoleniowego
(przez kilka dni
od otwarcia)

Stałe wsparcie, 
doradztwo i kontrola 

Kierownika Regionalnego 
oraz Kierownika

ds. Jakości 

Pijalnie Czekolady E.Wedel to nie tylko kawiarnie, 
w których Goście mogą spędzić czas przy filiżance 
czekolady. W ciągu roku realizujemy wiele 
aktywności, by budować relacje z Konsumentami.

Nad budowaniem oferty
Pijalni Czekolady E.Wedel
czuwają międzynarodowej sławy
Maestro Czekolady Janusz Profus
oraz Mistrzyni Czekolady
Joanna Klimas-Profus

Silna i rozpoznawalna marka 
dzięki ponad 170-letniej 
tradycji istnienia na rynku 
polskim

FRANCZYZA Z PIJALNIAMI
CZEKOLADY E.WEDEL


