Személyre szabott ötletekkel
teheti sikeresebbé üzletét!
Vállalkozásának beindítását professzionális felszereléssel, értékes
tippekkel és kreatív ötletekkel átfogóan támogatjuk.
✔ Scoop & Bake bemutató videó felvétel
✔ Ötletek különleges alkalmakra
✔ Kiterjedt, receptekkel kapcsolatos szolgáltatás

A sikeres alkalmazást
biztosító eszközök:

Megbízható reklámfogások
az Ön sikere érdekében
A sütitartó állvány
segítségével
mindig gusztusosan,
eladhatóan prezentálhatja
a sütemény- és akciós
újdonságokat.

Adagolókanál
a Scoop &
Bake termékek
egyszerű és
pontos
adagolásához
Muffin sütő
a sikeres sütés
és a folyamatos
magas minőség
garanciája
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!
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Sokoldalú sütés,
mely egész nap
lelkesít!

Muffin szalvéta
lehetővé teszi a
sütemény gusztusos
prezentációját
és kényelmes
fogyasztását

A sütipálcikák
étvégygerjesztőleg
hatnak és vásárlásra
serkentenek.

Kiegészítő hozzávalók és
dekoráció
széles ízválasztékot és kreatív
kidolgozást tesz lehetővé
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Frühstück
Finger Food

Sütitartó üveg
Eladható prezentációt biztosít
az Ön kreatív finomságainak
Az teljes eszköztár megrendelhető
- forduljon hozzánk bizalommal!
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Az ötletfüzet és
receptgyűjtő
lapok
rengeteg impulzust kínálnak
a választék sikeres megtervezéséhez.
Kuchen
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ÍZLETES, KÉZZEL
EHETŐ NASIK

Az ideális nasi-választék minden
napszakra - itallal párosítva is. Fedezzen fel
ötletes recepteket, a klasszikus muffintól
vagy poharas sütitől egészen a fantáziadús
nyalókáig, amiket azután az étlapjára tehet.
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Igényesen
elkészített sütemény
kreációk minden
napszakra!
Kevés csábítóbb dolog van a világon, mint az ínycsiklandó friss sütemény
illata és látványa. Most olyan dolgot ajánlunk figyelmébe, mely mindig lelkesít
és ugyanakkor egyetlen alaptermék használatával elkészíthető. Így érhető el a
finomságok egész napos határtalan variálhatósága, bámulatos előnyökkel:

UZS

Az egyedi látvány,
a kézműves jelleg és frissesség,
a friss süteményillat és ínycsiklandó látvány
mind-mind vásárlásra késztetik a vendégeket.
OIgény szerint variálható célcsoport-specifikus
vagy szezonális ajánlatokhoz.
Az Ön egyedi süteménykészletének
megfelelő rugalmasságot biztosít.
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Ilyen egyszerűen és gyorsan
elővarázsolhat egy csábító árukínálatot:

SCOOP & BAKE
Adagolás

A Scoop & Bake segítségével csak kiválasztja
az Önnek megfelelőt
a mélyhűtött tésztáink
közül, amelyek praktikus
2 kg-os kiszerelésben
kaphatók. Egyszerűen
kiolvasztjuk és a kívánt formába, pl. muffin, poharas
sütibe adagoljuk, illetve
tepsiben vagy dobozos
kalácsformában kisütjük.
Az egyszer kiolvasztott
tészta lehűtve további 8
napig eltartható.
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KREATÍV KÉZZEL
EHETŐ ÉTEL-ÖTLETEK

Egy kis törődés, melyre számtalan alkalom
kínál lehetőséget: Értekezletekre, vagy elvitelre, vagy egy forró ital élvezetes kísérőjeként.
A kézzel ehető ételekkel
kényelmes nassolási megoldások egész tárházát kínálhatja fogyasztásra.
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Dekoráció

Határtalan lehetőségeket
rejt a sütés után is!
Például, a Scoop & Bake
süteményeket egyedileg és kreatív módon
megtöltheti és díszítheti
✓gyümölcsökkel és
krémekkel
✓tejszínhab alappal és
cukormázzal a tetején
✓csokoládé- és mogyoró
dekorációval
✓szezonális- vagy
alkalmi összetevőkkel,
fűszerekkel.

Scoop & Bake - egyetlen termék,
határtalan lehetőségek
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Kínáljon a vásárlóinak naponta új választékot és
változatosságot! Fedezze fel a különböző lehetőségeket
és bővítse választékát:
✓az elkészítés garantáltan sikerülni fog
✓egyszerűen kombinálható egyéb Dawn termékekkel
✓ideális mennyiséget biztosít, felesleg nélkül
✓sokáig eltartható

Sütés

AZ IGÉNYES DESSZERT
ÉLVEZETÉÉRT

Milyen is volna egy ízletes menü,
az azt megkoronázó, igényes desszert nélkül?
A Scoop & Bake segítségével az édes
csemegék csodálatos választéka varázsolható
elő - nem csak ebédre, hanem uzsonnára
vagy útközbeni nassolásra is.

2

A sütés előtt a recepteket
további összetevőkkel gazdagíthatja - ezzel teljesen
egyedivé téve a süteménykínálatát. A Scoop
& Bake-hez sütés előtt
adhat gyümölcsdarabokat,
gyümölcspüréket, csokoládédarabokat, magvakat
vagy aromapasztillákat is.

Eladás
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Olyan csábítóan illatoznak
és olyan igényesen néznek
ki, hogy a Scoop & Bake
süteményvariációk először
egyedileg találnak vevőre,
azután a többi változat
is kipróbálásra kerül. Ez
a folyamat fokozatosan
szokássá válik, vevői pedig
kifejezetten keresni fogják.
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FA SOKOLDALÚ
SÜTEMÉNYKíNÁLATÉRT

Vendégei a trendi amerikai ízvilágú
süteményeket kedvelik? Netán a
hagyományos nagymama-féléket?
Legyen szó akár feketeáfonya tortáról, kakaós
kalácsról, vagy kuglófról - most ezeket mind
egyszerűen elővarázsolhatja a kávéhoz
vagy nassolnivalónak
a vendégei számára.

