
Rogale
Świętomarcińskie

z dostawą

 

oferta dla firm

 



Podziel się rogalem z
pracownikami i partnerami!

Wyślij słodką paczkę!



 

Rogal Świętomarciński króluje na stołach od ponad stu lat!
 

Jako wybitny smakołyk, nasze rogale posiadają specjalny
certyfikat, który gwarantuje wypiek zgodnie z tradycyjną

recepturą, z najwyższej jakości składników: półfrancuskiego
ciasta, białego maku, wanilii, mielonych daktyli lub fig,

rodzynek, masła, śmietany i skórki pomarańczowej.
Tradycyjny rogal został wpisany do rejestru chronionych

oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej.



Pyszna niespodzianka dla pracowników! Świeże
i pachnące rogale, które mogą czekać na

biurkach zespołu lub być głównym punktem
popołudniowego zebrania!

Dostawa do siedziby
Twojej firmy

Dostawa do
partnerów

biznesowych

Wyślij słodkie pozdrowienia dla partnerskich
firm i pokaż, że wasza współpraca ma

znaczenie! Bez względu na to gdzie znajdują
się ich siedziby - nasze rogale doręczymy na

terenie całej Polski - i nie tylko!

Dostawa do
pracowników

pracujących zdalnie

Praca zdalna? 
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby

świętować razem - nawet kiedy jesteśmy daleko.
Zamów pyszne rogale, które doręczymy

bezpośrednio do domów Twojego zespołu!

OPCJI JEST WIELE! ZNAJDŹ NAJLEPSZĄ DLA SIEBIE!



Wyślij swoim pracownikom lub partnerom voucher na
pyszne Rogale Świętomarcińskie - tak, aby mogli
zamówić je na wybraną przez siebie datę i adres!

Sprytny sposób rozwiązujący problem pracy zdalnej. 
Bez względu na to, gdzie znajdują się odbiorcy - 

nasze rogale dotrą wszędzie!

NOWOŚĆ!
Rogalowy VOUCHER



Ostateczna kwota zamówienia zależy od całkowitej liczby rogali i
miejsc dostaw

Poniższe ceny dotyczą zamówień złożonych do 31.10.2021

Podane ceny są cenami netto (5% VAT)

Rogale wysyłane są w zestawach po 1, 4, 6, lub 10 sztuk.

ZŁÓŻ ZAPYTANIE OFERTOWE!

11,45 PLN 10,71 PLN 10,18 PLN

6,5% 11%

16,99 PLN

*dla wysyłki pojedynczej sztuki rogala - dostawa wynosi 18,95 zł

https://e-torty.pl/rogale-dla-firm


 
Wiemy jak ważna dla firm jest możliwość personalizacji

zamówienia. Bilecik z pozdrowieniami, a może
dedykowana wrzutka - poradzimy sobie z każdym

wyzwaniem!

 
Przydzielimy do Twojego zgłoszenia opiekuna, który
zadba, aby zamówienie zostało wykonane zgodnie 

z Twoimi wskazówkami.

 
Przygotujemy dla Ciebie dopasowaną ofertę, oraz
preferencyjne warunki w zależności od wielkości i 

 rodzaju zamówienia.

 
Bez względu na to czy chcesz, aby rogale były
doręczone do dwóch czy dwustu lokalizacji -

zapewniamy wysyłkę tego samego dnia!

Dedykowanego opiekuna

Indywidualne podejście

Zamówienia zbiorcze

Personalizację zamówienia

W CENIE ZAMÓWIENIA ZAPEWNIAMY:



MyShop Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 18A

60-283 Poznań
NIP: 7792394098

Obsługa Klienta: info@e-torty.pl
Infolinia: +48 22 350 65 65

mailto:info@e-torty.pl
tel:+48223506565

