OBJEVTE SVĚT KVALITNÍHO OVOCE A ZELENINY S FIRMOU GARANT FOOD SERVICE
Dobrý den,
Rádi bychom Vás informovali, že naše firma Garant Food Service s.r.o. zahájila
PRODEJ ČERSTVÉHO OVOCE A ZELENINY NEJVYŠŠÍ KVALITY
Chápeme, že v dnešní době každý zákazník svého dodavatele má, ale i přesto bychom byli rádi, kdybyste
naše zboží vyzkoušeli a přesvědčili se o jeho bezkonkurenční kvalitě i kvalitě našeho servisu.
Proč ovšem objednávat Ovoce a Zeleninu právě od nás?
1. Dodáváme to nejlepší ze zeleniny a ovoce.
2. Každý den kvalitní a naprosto čerstvá zelenina a ovoce.
3. Produkty pocházejí od spolehlivých domácích producentů a od renomovaných zahraničních firem
4. Velmi přísně kontrolujeme kvalitu a zaručujeme bezplatnou výměnu poškozeného zboží.
5. I zboží, které nemáme v nabídce, Vám dokážeme na požádání zajistit.
6. Závozy provádíme pravidelně každý pracovní den a to přímo do Vaší provozovny.
7. Dopravu zajišťujeme chlazenými vozy, abychom zachovali maximální čerstvost.
8. Máme tým obchodních zástupců a telefonních prodejců, kteří Vám jsou neustále k dispozici.
9. Každý zákazník je pro nás důležitý. Snažíme se každému vyjít maximálně a individuálně vstříc.
Opíráme se o zkušenosti našich pracovníků, kteří mají dlouholetou praxi v oboru.
10. Každodenně zásobujeme desítky spokojených zákazníků, jako jsou školní jídelny, restaurace, hotely,
nemocnice a mnoho dalších stravovacích zařízení.
Aby Vaše rozhodování vyzkoušet nás bylo jednodušší, připravili jsme pro Vás časově omezenou speciální
akční nabídku s dárky ke každé dodávce
- při objednávce nad 2000 KČ bez DPH obdržíte zdarma 1 láhev italského extra panenského
Olivového oleje, láhev kvalitního vína či praktické zimní dárky.
Nabídka se týká regionu hlavního města Praha s pravidelným každodenním závozem.
CENÍK SE MĚNÍ KAŽDÝ TÝDEN, VŽDY SE ZÁVOZEM ÚTERÝ – PONDĚLÍ.
Aktualizovaný Ceník našeho čerstvého sortimentu ovoce a zeleniny můžete dostávat pravidelně každý
týden v pondělí e-mailem.
Objednávky přijímáme každý pracovní den do 14:00 s následným rozvozem druhý pracovní den.
Objednávky přijímáme v jakémkoliv množství a to jak na kartony, na kg tak nebo také na ks.
V případě potřeby doplňujících informací nebo objednávky můžete kontaktovat přímo mě, Vašeho
obchodního zástupce nebo Vašeho telefonního prodejce.
Těšíme se na spolupráci a ujišťujeme Vás, že se budeme snažit vyjít Vám maximálně vstříc.
S pozdravem
Filip Bartoš
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