
Wielkanocne
niespodzianki

 

oferta dla firm

 



 

Święta Wielkanocne to wyjątkowy moment w roku, aby zadbać
o poczucie wspólnoty między pracownikami, a zarządem. 
Zamów dla swojego zespołu słodki podarunek z życzeniami
od firmy! Z pewnością taki prezent wywoła uśmiech na twarzy
załogi i wzmocni morale przed kolejnymi firmowymi
wyzwaniami!

Wielkanoc to również czas celebracji międzyfirmowej.
Wyślij pyszną niespodziankę z dostawą do Twoich partnerów
biznesowych w formie podziękowania za współpracę! Pokaż,
że ma ona dla Ciebie znaczenie!

Świętuj razem, niezależnie od lokalizacji!



Opcji jest wiele! Znajdź najlepszą dla siebie!

Pyszna niespodzianka dla
pracowników firmy! 

Zamów pyszny
wielkanocny poczęstunek

dla pracowników
przebywających w biurze!

Zadbamy o bezpieczną
dostawę!

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

siedziby ich firm - nasze
wypieki doręczamy na

terenie całej Polski!

Dostawa do
pracowników

pracujących zdalnie

Praca zdalna? Nic nie
stoi na przeszkodzie, aby
świętować razem - nawet

kiedy jesteście daleko.
Zamów świąteczne

wypieki, które doręczymy
bezpośrednio do domów

Twoich pracowników!



Wyślij swoim pracownikom lub partnerom voucher na
pyszne torty oraz wypieki - 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 wypieki dotrą wszędzie! 

NOWOŚĆ!
VOUCHER e-torty.pl

https://e-torty.pl/vouchery_pl
https://e-torty.pl/vouchery_pl


Mazurek tradycyjny
od 59,90 zł brutto (5% VAT)

Mazurek czekoladowy
59,90 zł brutto (5% VAT)

Babka piaskowa
49,90 zł brutto (5% VAT)

Tort kajmakowy
od 79,90 zł brutto (5% VAT)

https://e-torty.pl/mazurek-czekoladowy
https://e-torty.pl/babka-piaskowa
https://e-torty.pl/mazurek
https://e-torty.pl/tort-kajmakowy


Sernik wielkanocny
od 69,90 zł brutto (5% VAT)

Babka marmurkowa
49,90 zł brutto (5% VAT)

Babka drożdżowa
49,90 zł brutto (5% VAT)

Keks Wielkanocny
49,90 zł brutto (5% VAT)

https://e-torty.pl/babka-marmurkowa
https://e-torty.pl/babka-drozdzowa
https://e-torty.pl/sernik-wielkanocny
https://e-torty.pl/keks


W naszej ofercie znajdziesz również torty
tradycyjne lub z logo, babeczki, serniki,

tarty, ciasta oraz kwiaty!
 
 

Złóż zapytanie i dowiedz się więcej!

> Wyślij wiadomość!

mailto://malgosia@e-torty.pl
mailto://malgosia@e-torty.pl


 
Wiemy jak ważna dla firm jest możliwość personalizacji

zamówienia. Bilecik z pozdrowieniami, a może tort z logo
firmy i podziękowaniami - 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 wypieki były

doręczone do dwóch czy dwustu lokalizacji -
zapewniamy dostawę tego samego dnia!

Dedykowany opiekun

Indywidualne podejście

Zamówienia zbiorcze

Personalizacja zamówienia



MyShop Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 18A

60-283 Poznań
NIP: 7792394098

Małgosia Łabisz
Specjalista ds. Obsługi Klienta

Biznesowego

+48 601 718 622

malgosia@e-torty.pl

mailto://malgosia@e-torty.pl

