Dawn:
Creating Happiness
Legyünk akár egy születésnapi partyn, esküvőn, egy teadélutánon,
vagy akárcsak barátok és családtagok között: az ilyen alkalmakat a
legfinomabb Dawn termékekkel ünnepelhetjük. Így szerzünk örömet
minden nap.
Évtizedek óta dolgozunk együtt kézműves jellegű valamint ipari péküzemekkel,
édesipari alapanyagok és termékek széles választékát biztosítva a számukra,
hogy a világ minden pontján lenyűgözhessük a szakembereket.

Így tartjuk meg ígéreteinket, nap mint nap
A Dawn Foods törekvése, hogy minden nap egy kicsivel jobbak legyünk. Velünk
folyamatosan új, izgalmas ízekkel, dekoratív, kiváló minőségű termékekkel és finom
receptekkel lepheti meg vásárlóit. Mindennapi boldogságunk receptje a következő:
• Kiváló íz, 1920 óta vagyunk a hagyományos, helyi receptek szakértői, és azóta is
szenvedélyesen kutatjuk az édes ipar legújabb ízeit.
• Kiváló összetevők, a legjobb minőség elérése, hogy a legmegfelelőbb
minőségű alapanyagokból a legjobb végeredményt alkothassuk meg Önöknek
• Kiváló megfelelés, a megoldások állandó fejlesztésével folyamatosan
alkalmazkodunk a változó igényekhez és elvárásokhoz
• Nagyfokó kreativitás, hogy mindig végtelen inspirációt, finom recepteket és
lenyűgöző alkalmazásokat biztosíthassunk Önnek, a legújabb trendekre alapozva.

Alapvető célunk, hogy termékeink által örömet szerezzünk Önöknek. Ezért a
legmegfelelőbb hozzávalókat biztosítjuk vásárlóinknak, hogy Ön is a legjobb édes
süteményekkel szolgálhasson vevőinek. A mi boldogságunkhoz csupán ennyi kell!
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Nagyfokú stabilitás
Sokoldalú felhasználhatóság

Dawn Fondok
Dawn fondok: kiváló ízek – természetesen!
A vásárlók egyre inkább a természetes élelmiszeripari termékeket kedvelik. Ez vitathatatlan trend. Mint cukrászok, e tekintetben mindig is megkülönböztettük magunkat a versenyben, hiszen a természetesség és a
szaktudás teszi olyan vonzóvá a cukrász termékeket a vásárlók szemében.
A fogyasztókkal végzett tesztek egyértelműen megmutatták, hogy a
vásárolók a Dawn fondok természetes ízvilágát részesítik előnyben más
konkurens cégek termékeivel szemben.

Nagyfokú stabilitás
Cukrászként a megbízható alapanyagok a legfontosabbak. A Dawn fondok alapvető célja az, hogy a lehető legjobb módon stabilizálja legszebb
alkotásait. Egy induló cukrászdában, ahol saját édes péksüteményeinket
készíthetjük el, a késztermékek sokszor igen hosszú utat járnak be, mire
a kirakatba kerülnek. Ezeket a termékeket a vásárlók tökéletes állapotban
szeretnék hazavinni a családtagoknak és barátoknak. Ezért a Dawn fondok
egyszerre nyújtanak kiváló, természetes ízt és nagyfokú stabilitást.

Kiváló oldhatóság
A sütés folyamatát és a hatékonyságot megkönnyítendő, a Dawn fondok gyorsabban oldódnak, mint valaha, így lehetővé válik a teljesítmény
növelése.

Egységes mérték
Hogy tovább növeljük a sütési folyamat hatékonyságát és megkönnyítsük
a különféle ízvariációk létrehozását, egységesítettük a Dawn fondok adagolását, így a legtöbb ízre azonos mérték vonatkozik.

Az új Dawn fondok és a Sucrea termékek legjava,
az Ön és vásárlói igényeire szabva
A Sucrea hosszú évek óta forgalmazza az igen elismert krémstabilizáló
fondokat. A fond megalkotóiként nagy szaktudást halmoztunk fel, hiszen
folyamatos párbeszédben álltuk Önökkel, cukrászokkal, lényeges kutatásokat végeztünk, és mindvégig a legújabb piaci trendekre alapoztunk. Mivel a
legkiválóbb termékeinket, koncepcióinkat és szolgáltatásainkat szeretnénk
Önnek nyújtani, engedje meg, hogy az édesipari termékek megbízható
partnereként bevezessük legújabb, Dawn csomagolásunk világába.
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Az új Dawn Fond kiszerelés

