NOWOŚCI

W maju 2017 roku nasi czytelnicy testowali:
pyszne Wafle Wawel Bez Dodatku Cukru!
Linię słodyczy Wawel Bez Dodatku Cukru tworzą czekolady (Mleczna, Gorzka oraz z dodatkami), kruche i delikatne Wafle z nadzieniem (waniliowe i kakaowe, 110 g), a teraz także dwie nowości: Wafelki impulsowe w mniejszej wersji
(30 g) oraz owocowe galaretki Fresh & Fruity z wit. C (120 g). Wszystkie te produkty łączy unikalna cecha – pełnia smaku bez dodatku cukru. Zawierają substancje słodzące pochodzenia naturalnego – maltitol i erytrytol – dzięki czemu
mogą być spożywane również przez diabetyków.

Kontakt: Wawel S.A., tel. 12 254 21 10
Anna Watras – ekspedientka

Sklep ABC, FHU Cytrus; Stalowa Wola
Wafle z firmy Wawel, które dostaliśmy do testowania, pięknie prezentowały się w strefie kasy. Ekspedientki zachęcały naszych klientów do darmowej konsumpcji. Wafle były chwalone za prawdziwy smak, chrupkość oraz wyśmienite nadzienie. Ludzie nie mogący spożywać cukru oraz Ci, którzy
przestrzegają restrykcyjnej diety, chwalili produkt pod względem braku dodatku cukru przy zachowaniu pełni smaku i wyrazili chęć kupna ich w przyszłości. Podsumowując, wafle wypadły bardzo
dobrze i na pewno poszerzymy asortyment naszego sklepu o ten produkt.

Wioleta Synal – ekspedientka

Sklep „APLAUZ”; Sosnowiec
Przedmiotem degustacji były wafle marki Wawel o dwóch smakach: waniliowym i kakaowym. Wafle bez dodatku cukru są kruche i lekkie. Mają
estetyczne i zachęcające do zakupu opakowanie. Klienci próbowali obydwu smaków i zgodnie podkreślali wysoką jakość produktu. W opinii naszych klientów wafle czekoladowe były wyraźnie słodsze. Klienci cieszyli się, że polski producent oferuje tak smaczny i wysokiej jakości wyrób.

Barbara Bielińska – ekspedientka

Sklep Spożywczo-Przemysłowy; Ełk
Wafle bez dodatku cukru firmy Wawel mają nowoczesne, przejrzyste
i czytelne opakowanie skierowane zarówno do dorosłych, jak i dzieci. Wyróżniają się tym, że są bez
dodatku cukru, a mimo to są bardzo smaczne. Ten produkt skierowany jest przede wszystkim do diabetyków, a tych w naszym sklepie jest coraz więcej. Wafle firmy Wawel na pewno będę miała w swoim sklepie, bo zapewni mi to dodatkowy zysk.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani testowaniem produktów, prosimy napisać na adres: testerzy@poradnikhandlowca.com.pl

Domeniile Ostrov Merlot

Nutella B-ready

Domeniile Ostrov Merlot – czerwone, wytrawne wino od Amazis.net
quality food&drinks. Charakteryzuje je soczysty aromat, zbalansowany, lekko pikantny smak bogaty
w taniny oraz aksamitne zakończenie. Pochodzi z rumuńskich
Tarasów Dunaju, a jego sugerowana cena półkowa wynosi
ok. 23 zł. Wino zostało zaprezentowane na XIX Wiosennym
Ogólnopolskim Spotkaniu Producentów oraz Handlowców.
www.wina.amazis.com

Nutella B-ready to przepyszna
chrupiąca przekąska wypełniona kremem Nutella®, którą możesz
cieszyć się gdzie tylko i kiedy tylko masz na to ochotę. Praktyczne opakowanie sprawia,
że Nutella B-ready jest idealną przekąską do pracy,
szkoły lub w podróży. Dzięki dostępnym opakowaniom
– dwupakom i sześciopakom
– podzielisz się nią również
ze swoimi bliskimi. Szukaj
w sklepach wśród batonów
i wafli.
Kontakt: Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.,
tel. 22 550 50 00

Kontakt: Amazis.net Sp. z o.o., tel. 61 670 50 60

124
PORADNIK HANDLOWCA | CZERWIEC 2017

