Vážení obchodní přátelé,
rádi bychom Vám nabídli přitažlivou atrakci pro vaše kulturní, sportovní nebo marketingové akce.

„OSTROV OSVĚŽENÍ”- ZMRZLINOVÉ AUTO
Představte si šťastné úsměvy dětí, rodičů, sportovců, interpretů a všech těch lidí na vaší akci, pro které
je zmrzlina v letním dni tím nejlepším osvěžením… :)
Po detailním rozboru vašich požadavků dokážeme nabídnout služby postavené přesně na míru vaší
akce – osvěžující zmrzliny dle vašeho výběru, osvěžující nápoje jako jsou ledové tříště nebo teplá
čokoláda, káva i čaj. Naše zmrzlinové auto může dále nabídnout prodej teplých specialit, např. vafle
se šlehačkou, s ovocným toppingem nebo posypem. Také nabízíme i možnost přípravy zmrzlinových
pohárů do misek Bohemilk. Stejně také možnost odebrání zmrzliny s sebou domů v termomiskách.
Prodej z našeho auta je absolutně nezávislý na vnějších zdrojích energie, takže jsme schopni
občerstvit vaše návštěvníky všude tam, kam vede aspoň nějaká rozumná komunikace. Nebo
můžeme nabízet občerstvení na přístupové cestě k danému areálu.
V této chvíli již plánujeme akce pro sezónu 2014. Takže pokud se rozhodnete zvýšit atraktivitu vaší
akce naším „Ostrovem osvěžení“, tak se můžete spojit s naším obchodním oddělením, kde vám vše
detailně vysvětlí a včas zarezervují termín vaší akce.
Výčet nabízených služeb na akci:
●
Prodej zmrzliny – 3 varianty (2 druhy zvlášť + mix)
●
Prodej ochucené ledové tříště (3 druhy)
●
Prodej horkých nápojů (káva, čaj, svařené víno,
horká čokoláda)
●
Vafle se šlehačkou (po dohodě)
●
Čerstvá šlehačka
Technické parametry zmrzlinového vozu Mercedes:
●
Rozměry: 6 x 2,9 x 2 m (D x V x Š)
●
Hmotnost: do 3,5 t
●
Autonomní zdroj energie
●
Možnost napojení na 230/400 V (v případě provozu bez
emisí v uzavřeném prostoru)
●
Kapacita zmrzlinového stroje 200 porcí/hod
●
Kapacita výrobníků ledové tříště 150 pohárků 0,3 L/hod
●
Posádka vozu: 2 osoby
Další informace naleznete na:
www.ceskazmrzlina.cz (objednat zmrzlinové auto na akci)
Kontakty:
+420 601 583 039
+420 494 678 233
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