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...kényeztető töltelékek és ízletes borítások!
Készen állsz a fánk-forradalomra?
A fánk nem csupán egy alapvető cukrászati termék, hanem a gyorsételek egy intenzív fejlődésnek indult kategóriája, mely
2013 óta 19%-os növekedést produkált. A kávézók Európa-szerte virágzanak. Az 5 vezető országban 2014 óta figyelemreméltó
mértékben, 125%-al nőtt a kávézókban felszolgált fánkok száma. A mai fogyasztók azonban még több kényeztetésre, még
több állagkombinációra és még több, hasonló termékek által nyújtott kielégülésre vágynak, mint valaha is ezelőtt. A fiatalabb
vásárlókat különösen vonzzák az izgalmas, színes kirakatok, melyek impulzusszerű vásárlásra csábítanak.
A Dawn Foods segítségével most Ön is tőkét kovácsolhat ebből a trendből. Az új, kényeztető, beborított és töltött fánkokat
pont erre a célra fejlesztettük ki, melyeket Önnek csak ki kell olvasztania és már szolgálhatja is fel őket. A választékban
megtalálható a listavezető csokoládé, csokoládés mogyoró és a friss, gyümölcsös ízek, valamint a klasszikus karamella is.
Mindenkit el tud valamivel csábítani, Ön se maradjon le!
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Kényeztető és
ízletes töltelék

Miért pont a Dawn® Fánkok a tökéletesek az Ön üzlete számára?
A Dawn Foods immár évtizedek óta kínál ízletes hozzávalókat, félkész- és kész termékeket, édes péksüteményeket a vásárlók legnagyobb örömére.
Ám eredetileg fánkmixeinkről váltunk híressé. A Dawn® volt az, aki az 1920-as években, a Michigan állambeli Jackson-ban elsőként dobta piacra a
fánkmixet, úgyhogy van már egy kis tapasztalatunk. Az összes kész fánkunk a nagy szakértelemmel kifejlesztett fánk mixeinkből- és alapjainkból
készültek, így garantáltan minden alkalommal ugyanazt a nagyszerű minőséget képviselik. A fánk a mindenünk! Helyezze őket Ön is üzlete
középpontjába, alkosson gusztusos, ínycsiklandó kirakatokat, csábítsa vásárlóit egy édes kalandra, majd arassa le a profitot!

Prémium fánk-választékunk

Klasszikus fánk-választékunk

Az eddigi legnagyszerűbb, felszolgálásra kész fánkok tökéletesen

Alkotó kedvében találtuk, és még egy kis ideje is van?

illeszkednek a mai trendekhez. Körülbelül 60 perc alatt kiolvadnak,

Kínálatunkban megtalálható natúr, cukrozott, mázas, csokoládéval

és már szolgálhatja is fel őket. Annyira finomak, mintha most vette

bevont fánk, két méretben. Akkor is felejthetetlenek, ha úgy szolgálja fel

volna őket ki a sütőből, és minden egyes darab ízletes meglepetéseket

őket, ahogy vannak, de kombinálhatja is őket különféle bevonóinkkal,

is tartalmaz! A ropogós külső és a lágy tészta kombinációja, valamint

cukormázainkkal és töltelékeinkkel, így megalkothatja saját kínálatát.

a kényeztető töltelék egyszerűen
ellenállhatatlan.
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Vegyen egy klassz
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Prémium fánkok

Klasszikus fánkok

Cikkszám

Termék

Súly

Csomagolás

Cikkszám

Termék

Súly

Csomagolás

2.10015.001

Almás-fahéjas fánk

61g

3 x 12 db-os tálca = 36 db fánk/karton

0.00978.629

Cukormázas mini fánk

25g

80 db fánk/karton

2.10015.002

Karamellás fánk

67g

3 x 12 db-os tálca = 36 db fánk/karton

0.00978.637

Csokoládéval teljesen bevont mini fánk 25g

80 db fánk/karton

2.10015.003

Mogyorós-csokoládés fánk

71g

3 x 12 db-os tálca = 36 db fánk/karton

2.76864.821

Natúr fánk

45g

3 x 12 db-os tálca = 36 db fánk/karton

2.10015.004

Epres fánk

70g

3 x 12 db-os tálca = 36 db fánk/karton

2.76863.821

Cukorszórt fánk

50g

3 x 12 db-os tálca = 36 db fánk/karton

2.10015.005

Tripla csokoládés fánk

67g

3 x 12 db-os tálca = 36 db fánk/karton

0.00725.533

Csokoládéval teljesen bevont fánk

60g

36 db fánk/karton

			

Ígéretünkhöz hűen, nap mint nap!
Mi a Dawn Foods-nál minden nap egy kicsit jobbak akarunk
lenni. Hogy Ön izgalmas új ízekkel, élvezetes, magas
minőséget képviselő termékekkel és ízletes receptekkel
lephesse meg vásárlóit. Minden nap szerzünk egy kis
örömet, mert:
• Az ízek kellemesebbek, 1920 óta vagyunk a
hagyományos, helyi receptek szakértői és szenvedélyünk,
hogy felfedezzük a világ új ízeit a cukrászat terén.
• A hozzávalók jobb minőségűek, folyamatosan a
minőség tökéletesítésén munkálkodunk, mivel csak a
legjobb hozzávalókkal lehet a legjobb végeredményt elérni.
• Termékeink célszerűbbek, megoldásainkat minden
termékkel egy kicsit még jobban az Ön dinamikusan
változó, speciális igényeihez igazítjuk.
• Nagyobb kreativitásnak engednek teret, végtelen sok
ötletet adunk, a legfrissebb trendeken alapuló ínycsiklandó
recepteken át a bámulatos applikációkig.

Keressen minket vagy látogasson el a www.dawnfoods.hu
weboldalra, ahol még több információt talál, illetve egyéb
foodservice termékeinket is megtekintheti.
Dawn Foods Hungary Kft.
H-2144 Kerepes
Vasút u. 42.
Tel.: + 36 1 7010 020
Email: Info.Hungary@dawnfoods.com
Website: www.dawnfoods.hu

