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Szanowni Państwo...
Luty...drugi miesiąc roku wg kalendarza 
gregoriańskiego. Nazwa pochodzi z ję-
zyka rosyjskiego i wywodzi się od okre-
ślenia srogich mrozów. Mimo to nam  
kojarzy się przede wszystkim z miłością. 
A to za sprawą Walentynek obchodzonych  
14 dnia tegoż miesiąca. Zgodnie z trady-
cją patronem Święta Zakochanych jest  
katolicki Św. Walenty, którego wspo-
mnienie przypada właśnie na 14 lutego.  
Według legendy Św. Walenty popierał  
zakochanych i - wbrew cesarskiemu  
edyktowi - udzielał w tajemnicy ślubów. 
Gdy sekret się wydał Walenty został  
pojmany i wtrącony do wiezienia,  
a następnie stracony. I tak przeszedł  
do historii by następnie stać się patro-
nem miłości. Jednak warto dodać, że nie  
tylko zakochanych ma on pod swoją  
pieczą. Zanim bowiem stał się ich  
opiekunem był (i wciąż jest) patronem 
chorych na epilepsję i choroby nerwowe, 
psychiczne. No cóż...w końcu niektórzy 
złośliwie twierdzą, że miłość to pewnego 
rodzaju zaćmienie umysłu...

    Nie biorąc sobie jednak do serca złośli-
wostek my oddajmy się radości płynącej 
z uczuć.

    Świętujmy więc, a mamy ku temu okazje. 
Bowiem nie tylko Walentynki, ale i Tłusty 
Czwartek mamy w tym zimowym miesią-
cu. A jak Tłusty Czwartek to pączki...

    Pączki z różanym nadzieniem, z ajerko-
niakiem, maliną czy budyniem. Wszyst-
kie smacznie i poręcznie zapakowane.  
W kartony np. produkcji „twarzy” naszego 
katalogu - Firmy Cart-Pak. Producen-
ta opakowań wszelkiego typu, idealnie  
dopasowanych do potrzeb każdego  
odbiorcy! Zapewniamy, że wśród bogatej 
oferty Cart-Pak znajdą Państwo wszystko 
co jest potrzebne.

    Mamy nadzieję, że między paczko-
wym szaleństwem Tłustego Czwartku  
a romantyzmem Walentynek znajdą  
Państwo chwilę by zapoznać się z boga-
tą ofertą drugiego w tym roku katalogu  
elektronicznego.

    Zachęcamy do skorzystania z propozycji 
naszych Reklamodawców. Warto bowiem, 
szczególnie w tym zimowym, srogim lecz 
sympatycznym miesiacu, wspierać się 
wzajemnie. I wspólnie poradzić sobie  
z trudami dnia codziennego by razem 
móc cieszyć się kolejnymi, cieplejszymi 
dniami.

    Czego Państwu i sobie życzymy :)

Redakcja

Częśc materiałów wykorzystanych do przygotowania reklam pochodzą z portali:
www.freepik.com, www.pixabay.com, www.unplash.com

W 2021 roku nadal pragniemy współpracować ze wszystkimi  
naszymi dotychczasowymi partnerami handlowymi. Tych z Pań-
stwa, którzy nie mieli jeszcze okazji zapraszam na nasz portal 

www.abc-restauracji.pl 

Znajdziecie tam wiele ciekawych artykułów związanych z branżą 
HoReCa, przepisy kulinarne, liczne porady oraz wskazówki. Portal 
nasz stanowi również największą bazę firm HoReCa w Polsce. 
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www.abc-handlu.pl

Promocja firm w środowisku
internetowym na rynku B2B

Zapraszamy na nasz nowy portal 
WWW.ABC-HANDLU.PL
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http://www.abc-handlu.pl
http://www.biodegradowalni.pl
mailto:kontakt%40biodegradowalni.pl?subject=
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Nasza  oferta  skierowana jest również do kanału HoReCa.  
Oprócz  podstawowych asortymentów mięsnych takich jak mięso drobiowe, 
mięso indycze, mięso wieprzowe czy wołowe w postaci świeżej jak i mrożo-
nej, posiadamy elementy mięs z baraniny, jagnięciny, cielęciny, dziczyzny,  
królika, gęsi, kaczek. W swojej ofercie mamy do zaoferowania wybrane  
produkty owoców morza, ryb, serów, steków wołowych oraz podstawowe 
asortymenty produktów spożywczych.

Nasze oddziały:
Białystok, Gdańsk, Gdynia, Kielce, Koszalin, Olsztyn, Poznań, 
Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra

Aby wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom i potrzebom 
naszych klientów oddziały 
posiadają specjalną ofertę 

dla klientów HoReCa

Bruno Tassi należy 
do najstarszych przedsię-
biorstw w branży. 

Firma została założona w 1991  
i od tego czasu nieustannie się  
rozwija. Od początku współpracu-
jemy z największymi i najbardziej  
znanymi polskimi zakładami mię-
snymi. Nie zapominamy jednak  
o mniejszych zakładach produkcyj-
nych, które posiadają często cie- 
kawe i poszukiwane przez klientów  
produkty. 

W swojej działalności stawia-
my przede wszystkim na jakość  
i różnorodność oferowanych pro-
duktów. 

Atutem Bruno Tassi jest spraw-
dzony, wypracowywany latami  
model dystrybucji, który pozwala na 
fachową obsłgę naszych klientów.  
Klienci są dla nas najważniejsi  
i to właśnie ich potrzebom podpo-
rządkowane są nasze działania.

Posiadamy własne rozbiory mię-
sa wieprzowego oraz drobiu  
zachowując najwyższe standardy 
jakości. Naszą misją jest świadcze-
nie usług na najwyższym poziomie.

Kontakt:
Mariusz Wyciszkiewicz: 
+48 660 540 250  
m.wyciszkiewicz@bruno-tassi.pl

Katarzyna Wereszczyńska: 
+48 663 771 812
k.wereszczynska@bruno-tassi.pl

Do szczegółowego zapoznania 
się z naszą ofertą zapraszamy 
na stronę 

www.bruno-tassi.pl 

gdzie znajdują się również 
dane kontaktowe wszystkich  
oddziałów.
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http://www.marina.sklep.pl
mailto:zamowienia%40marina.com?subject=
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Doskonałość w nowej odsłonie
Muszynianka to woda życia o niebywałej mocy,  

prawdziwe źródło magnezu, czystość i bogactwo składu mineralnego.

Teraz możesz ją podziwiać i smakować w nowej odsłonie. Ekskluzywna, szklana butelka*  
idealnie pasuje na biznesowe spotkanie w prestiżowym lokalu  

i przyjęcie w domu z rodziną lub przyjaciółmi — wprost na elegancki stół.

www.muszynianka.pl * butelka 0,3 litra

http://www.muszynianka.pl
http://www.reklama-kreatywna.com
mailto:biuro%40reklama-kreatywna.com?subject=
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http://www.elena.pl
mailto:biuro%40elena.pl?subject=
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http://www.turka.pl
mailto:info%40turka.pl?subject=
http://damakfood.pl/pl/
https://www.youtube.com/channel/UCF3Xm-nH1XNp82xu4alsRvg/featured
https://www.facebook.com/damakfood
https://www.instagram.com/damakfood
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Na każdy dzień
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C.K - Fish jest firmą rodzinną działającą
na polskim rynku od 1999 roku zajmującą

się przetwórstwem rybnym, która stale poszerza
swój asortyment.

Podstawową działalnością jest wędzenie ryb na maszynach fińskich
metodą tradycyjną bez użycia konserwantów opartą na własnej recepturze
uzyskanej z wieloletniego doświadczenia nabytego w Finlandii właścicielauzyskanej z wieloletniego doświadczenia nabytego w Finlandii właściciela

zakładu Jukki Kärkkäinena, co daje naszym produktom oryginalność.

NASI KLIENCI:
HOTELE | RESTAURACJE | FIRMY CATERINGOWE
DOMY WESELNE | KUCHNIE PRZY AMBASADACH

OŚRODKI KONFERENCYJNE

www.ckfish.pl
Wędzarnia Ryb Zakład Produkcyjny

ul. Klimatyczna 1 C, Józefów koło Otwocka, Tel. / fax. (22) 789 56 01, e-mail: ckfish@wp.pl

Z

http://www.jbb.pl
mailto:marketing%40jbb.pl?subject=
http://www.ckfish.pl
mailto:ckfish%40wp.pl?subject=
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http://www.buskowianka.com
mailto:buskowianka%40ubz.pl?subject=
mailto:sprzedaz%40ubz.pl?subject=
mailto:logistyka%40ubz.pl?subject=
mailto:biuro%40cajdex.pl?subject=
http://www.cajdex.pl
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http://www.rajdimpex.pl
mailto:biuro%40rajdimpex.com.pl?subject=
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mailto:biuro%40prownes.pl?subject=
http://www.prownes.pl
http://www.btm-eurolinx.pl
mailto:biuro%40btm-eurolinx.pl?subject=
mailto:ogrody%40btm-eurolinx.pl?subject=
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http://www.porcelana24.pl
mailto:biuro%40porcelana24.pl?subject=
http://www.litex.pl
mailto:ksitarek%40litex.pl?subject=
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http://www.bolid.pl
mailto:biuro%40bolid.pl?subject=
http://www.vetro.pl
mailto:biuro%40vetro.pl?subject=
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mailto:meble%40radomskomeble.pl?subject=
http://www.radomskomeble.pl
http://www.krzeslaradomsko.pl
http://www.stolyradomsko.pl
http://www.elkaminodom.pl
mailto:biuro%40elkaminodom.pl?subject=
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http://www.chlodnicze.viessmann.pl
mailto:jurj%40viessmann.com?subject=
http://www.arinea.pl
http://arinea.pl
http://wallbox.pl
http://facebook.pl/arineapl
mailto:biuro%40arinea.pl?subject=
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http://www.dmplaza.eu
http://www.dmplaza.eu
mailto:serwis%40dmplaza.eu?subject=
http://www.loyaltyclub.pl
http://www.reklama-kreatywna.com
mailto:biuro%40reklama-kreatywna.com?subject=
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mailto:cryogen%40cryogen.pl?subject=
http://www.cryogen.pl
http://www.cryogenshop.pl
mailto:demdruk%40demdruk.com.pl?subject=
http://demdruk.com.pl
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mailto:j.lewandowski%40sklep-domwhisky.pl?subject=
mailto:s.labuda%40sklep-domwhisky.pl?subject=
http://www.sklep-domwhisky.pl

