NOWOŚCI

W sierpniu 2017 roku nasi czytelnicy testowali:
Wawrzyniec – Warzywa w formie past
produkt 100% roślinny
Wawrzyniec to ciekawe kompozycje warzyw doprawionych naturalnymi przyprawami. Każdy z dostępnych czterech wariantów smakowych jest oryginalnym
połączeniem różnych gatunków warzyw z odpowiednio dobranymi przyprawami. Dostępne warianty past warzywnych Wawrzyniec: z suszonymi pomidorami i żurawiną, z grillowanym bakłażanem, z ciecierzycą, pieprzem i czarnuszką, z grillowaną cukinią i curry.
Kontakt: ZT „Kruszwica” S.A., tel. 52 353 51 00
Tomasz Piątkowski – ekspedient

Sklep Spożywczo-Przemysłowy LEOŚ; Biała Podlaska
Produkty Wawrzyniec firmy ZT „Kruszwica’’ zachwyciły moich klientów, którzy uznali pasty
warzywne za wspaniałą przekąskę nadającą się do chipsów, kanapek, jak również jako dodatek
do mięs. Wegetarianie docenili walory smakowe produktów. Opakowanie jest estetyczne, kolorowe, przyciągające wzrok i zachęcające do zakupu.

Mariola Gburzyńska – ekspedientka

Sklep Art. Przemysłowo-Spożywcze,, U Rogasia”; Kołbacz
Wawrzyniec zaskoczył wszystkich! Świetny smak, super pomysł
na przetwory z warzyw. Opakowanie jest estetyczne, a zarazem optymalne pod względem ilościowym. W plebiscycie na smak nasi klienci wybrali Wawrzyniec z grillowanym bakłażanem oraz Wawrzyniec
z ciecierzycą, czarnym pieprzem i czarnuszką. Klienci zgodnie twierdzili, że jest to produkt całkiem inny i bardzo ciekawy w smaku. Dziękujemy za możliwość przetestowania produktu.

Cezary Szlęzak

PHU Cezar; Stąporków
Po otrzymaniu pasty warzywnej Wawrzyniec firmy Kruszwica do testowania ustawiliśmy ją
w obrębie kasy. Ekspedientki mogły każdemu klientowi zaprezentować i zachęcić go do darmowej degustacji. Klienci byli zachwyceni wyjątkowo delikatnym, wyśmienitym smakiem, bogatym składem oraz niską kalorycznością. Zastosowanie past przez klientów było bardzo szerokie. Opakowanie przejrzyste, czytelne, niewielka gramatura, bardzo estetyczne. Testowany produkt na pewno znajdzie wielu nabywców w moim sklepie dlatego uważam, że warto go posiadać
w swojej ofercie handlowej.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani testowaniem produktów, prosimy napisać na adres: testerzy@poradnikhandlowca.com.pl

Herbaty zielone Big-Active

Dużo dobrego na Święta od Goplany
i Solidarności

Marka Big-Active, lider rynku
w kategorii herbat zielonych,
odświeżyła wygląd opakowań
swoich produktów. Nowa szata
graficzna podkreśla obecność
egzotycznych owoców i płatków
kwiatów w mieszankach herbat.
W ofercie herbat zielonych marki
Big-Active dostępne są zarówno
warianty liściaste (100 g), jak
i w półprzezroczystych, przyjaznych dla środowiska torebkach
typu LookBag™ (20tb). Powiększyło się także portfolio marki: nowością jest herbata
zielona z papają i jagodami goji o intensywnie owocowym smaku. Cena: 4,29 zł

Colian na Święta
proponuje limitowane słodkości podarunkowe, bestsellery oraz wyroby dedykowane dzieciom. Oryginalną
propozycję marki Solidarność
stanowią Bombki: Śliwka Nałęczowska,
Złota Wiśnia i nowość Złoty Orzech oraz
Śliwka Nałęczowska w opakowaniu w kształcie damskiej
torebki. Na uwagę zasługują również nowe bombonierki marki Goplana: Pistachio, Choco-Choco i Toffino. Dla
dzieci Colian przygotował Figurki świąteczne, żelki Akuku! Merry X’Mas w limitowanych kształtach oraz bombonierkę z galaretkami Jolly baby z prezentem.

Kontakt: Big-Active Sp. z o.o., tel. 81 748 83 04

Kontakt: Colian Sp. z o. o., tel. 62 590 33 00
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