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TYTUŁ: Esthechoc wchodzi do Skandynawii i Chin / Esthechoc is entering Scandinavia and China 
 
***English version follows  
PL 
 
Pierwsza partia Esthechoc w drodze do Skandynawii  

Cambridge Chocolate Technologies Polska S.A., spółka z grupy Adiuvo Investments S.A., podpisała 
umowę dystrybucyjną ze szwedzką spółką SeethaBeauty AB. Na mocy umowy SeethaBeauty ma 
wyłączność na dystrybucję Esthechoc - Cambridge Beauty Chocolate - czekolady poprawiającej 
parametry biochemiczne skóry – w Szwecji i Norwegii w kanale tradycyjnym, a także będzie mogła 
dystrybuować produkt (bez zastrzeżenia wyłączności) w kanale e-commerce. Minimalną wartość 
umowy w ciągu 3 lat jej obowiązywania określa się na kwotę 1.900.000 Euro. Umowa określa 
minimalny poziom zamówień dla każdego roku jej obowiązywania, przy czym w pierwszym roku  
SeethaBeauty zobowiązała się zamówić minimum 20.000 pudełek produktu. Pierwsze zamówienie na 
rynek skandynawski już wpłynęło –Esthechoc - Cambridge Beauty Chocolate jest już w drodze do 
naszego partnera. 

Chiny kolejnym ważnym celem sprzedażowym Esthechoc 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Cambridge Chocolate Technologies Ltd, spółka z grupy 
Adiuvo Investments S.A., podpisała wstępne porozumienie, tzw. Memorandum of Understanding 
(MOU) z chińskim partnerem Ciming Health Checkup Group Ltd (CIMING). Memorandum to pierwszy 
krok na drodze do podpisania z CIMING umowy dystrybucyjnej Esthechoc - Cambridge Beauty 
Chocolate na rynku chińskim. CIMING to spółka funkcjonująca w sektorze ochrony zdrowia, zajmująca 
się diagnozą i leczeniem chorób a także zabiegami pielęgnacyjnymi oraz anti-aging. Posiada ok. 200 
lokalizacji medycznych w Pekinie, Szanghaju, Shenzhen i innych miastach Chin - 42 centra medyczne, 
42 franczyzowe punkty sprzedaży oraz 128 lokalizacji agencyjnych. 
 
Potencjał chińskiego rynku produktów z szeroko rozumianego segmentu nutraceutyków jest ogromny. 
Współpraca z CIMING otwiera możliwości wprowadzenia na ten niezwykle istotny światowy rynek nie 
tylko Esthechoc – Cambridge Beauty Chocolate, ale także innych technologii i produktów rozwijanych 
przez spółki z grupy Adiuvo. 
 
Esthechoc - Cambridge Beauty Chocolate jest obecnie dostępna w tradycyjnym kanale sprzedaży w 
Wielkiej Brytanii (Harrods), Irlandii i w Polsce, a niebawem przewidywany jest debiut m.in. na rynku 
włoskim i w USA, gdzie na końcowym etapie jest proces rejestracji. Już teraz na wszystkich tych 
rynkach, a także m.in. we Francji, Niemczech, Portugalii i Grecji Esthechoc - Cambridge Beauty 
Chocolate dostępna jest w sprzedaży on-line.  
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The first batch of Esthechoc is on the way to Scandinavia 
 
Cambridge Chocolate Technologies Polska S.A., a company from Adiuvo Investments S.A. group, signed 
a distribution contract with the Swedish company SeethaBeauty AB. The contract stipulates that 



 

SeethaBeauty AB will have exclusive right to distribute Esthechoc - Cambridge Beauty Chocolate in 
Sweden and Norway in the traditional channel, as well as will have the right (non-exclusivity) to sell 
the product via e-commerce channel. The minimum value of the agreement is EUR 1.900.000 within 3 
years. The agreement specifies the minimum level of orders each year, wherein in the first year 
SeethaBeauty AB committed itself to order minimum 20.000 boxes of the product. The first order has 
already been placed ant the first batch of Esthechoc - Cambridge Beauty Chocolate is on the way to 
our Partner. 
 
China - another important sales target for Esthechoc 
 
We are pleased to inform that Cambridge Chocolate Technologies Ltd, a company from Adiuvo 
Investments S.A. group, signed Memorandum of Understanding (MOU) with a Chinese Partner Ciming 
Health Checkup Group Ltd (Ciming). This memorandum is a first step on the way to signing a 
distribution agreement of Esthechoc - Cambridge Beauty Chocolate in the Chinese market. Ciming is 
operating in the healthcare segment, providing checkup services, medical care as well as nursing and 
anti-ageing treatments. It runs around 200 medical points in Beijing, Shanghai, Shenzhen and other 
cities in China – 42 medical centers, 42 franchise points of sale and 128 agency locations.  
The growth potential of Chinese nutraceutical market is vast. The cooperation with Ciming can also 
enable further market exploration not only by Esthechoc - Cambridge Beauty Chocolate, but also other 
products and technologies developed by the companies from Adiuvo group.  
Esthechoc - Cambridge Beauty Chocolate is available in the traditional sales channel in Great Britain 
(Harrods), Ireland and Poland. Market debut in Italy and USA, where the registration process is almost 
completed, is expected soon. Esthechoc - Cambridge Beauty Chocolate is already available in the on-
line selling channel on every above mentioned market, as well as i.a. in France, Germany, Portugal and 
Greece. 

 


