Od dziś dzie
˛ki nam możesz
skosztować płatków śniegu
w każdym kolorze.
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New Snow Ice –
lodowa rozkosz nowej generacji.
Wyobraście sobie Państwo delikatne płatki śniegu
o smakach, które kochacie. Smak świeżego mango,
orzeźwiaja˛cej cytryny czy też naturalnej pełnomlecznej czekolady. To właśnie New Snow Ice – lodowa
przygoda dla podniebienia. Nasza innowacyjna koncepcja jest prosta. Świeży i soczysty owoc, z dodatkiem wody i szczypty cukru, zostaje zmrożony.
Nastepnie utarty na cieniusieńkie płatki, formuje
z nich góre
˛ lekkiego puchu śnieżnego. Dawka prawdziwego i pełnowartościowego owoca.
Bez szkodliwych dodatków.
Można by rzec: powrót do smaku prawdziwych,
domowcyh lodów.
Rzecz jasna, poza wegańskimi wariacjami, proponujemy Państwu także coś z klasyki, jak wanilia,
czekolada itp.
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ych
konserwuja˛c

LODY MLEC
ZNE

// Zredukow
ana ilość
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New Snow Ice –
lodowa rozkosz nowej generacji.
W czasach, gdy wydawać by sie
˛ mogło, że mamy już wszystko,
bycie pionierem w posiadaniu bezkonkurencyjnego produktu,
jest teraz na wyciagnie
˛cie Państwa re
˛ki.
Wegańske lody, deser czy koktajl? Nie ma problemu! Dziéki
naszej innowacyjnej maszynie do lodów, otrzymujecie
Państwo niecodzienna˛ możliwość dotarcia do wymagaja˛
cej grupy odbiorców.
Wykorzystaj szanse i doła˛cz do nas.

KORZYŚCI PŁYNA
˛CE Z WEJŚCIA W WSPÓŁPRACE:
+

Bycie liderem i przewaga nad konkurencja˛.

+

Zadowolenie klienta – lód o nowym
i niewiarygodnym smaku.

+

Mały wkład, duży zysk.

+

Lekki i wegański deser – szersza grupa odbiorców.

+

New Snow Ice – dziecinnie prosty
w przygotowaniu.

+

Możliwość całorocznych przychodów.

+

Gwaracja pełnego serwisu.

Nasza innowacyjna maszyna do lodów –
tak prosta, że aż genialna.
Dzie
˛ki naszemu innowacyjnemu i opatentowanemu
systemowi, w cia˛gu dosłownie paru sekund, mała
lodowa kapsułka, zmienia sie
˛ w przepyszny deser.

ZALETY NASZEJ MASZYNY:

Maszyna do lodów Snow Ice została przez nas wymyślona
i stworzona w Pólnocych Niemczech. Dzie
˛ki małym
wymiarom(37x35x69 cm) i niedużej wadze (około 30 kg),
jest bardzo pore
˛czna i można ja˛ wsze
˛dzie postawić.

+ Pore
˛czna i mobilna

Urza˛dzenie jest energooszcze
˛dne, w czasie pracy zużywa do
130W, a w opcji czuwania (Standby) jedynie do 5W. Dzie
˛ki
temu, idealnie nadaje sie
˛ także do mobilnej sprzedaży lodów.

+ Codzienne czyszczenie maszyny nie trwa
dłużej niż 5 minut.

+ Energooszcze
˛dna
+ Zajmuje mało miejsca

+ Dziecinnie prosta w obsłudze
+ Łatwy system czyszczenia – wszystkie
cze
˛ści wycia˛gane można umyć w zmywarce.

+ Wydajnść > 100.000 cykli
+ Made in Germany - wiarygodność i trwałość.
+ Certyfikaty CE oraz GS

LODOWA ROZKOSZ W 4 KROKACH:

1. Wybierz smak lodowej kapsułki.

2. Wycia˛gnij z maszyny pojemnik, w
którym naste
˛pnie umieścisz lodowa˛
kapsułke.

3. Pojemnik z lodowa˛ kapsułka˛ umieść
z powrotem w maszynie i uruchom
system tworzenia puchu lodowego.

4.

Świeżo przygotowany lód serwuj
z wybranymi dodatkami.

Przygotowanie New Snow Ice.
Macie Państwo możliwość zamówienia produktu w formie
gotowych już kapsułek, ba˛dż proszku, który możecie Państwo
sami rozrobić i zamrozić.

Proszek, ba˛dż
gotowe kapsułki –
wybór należy
do Państwa.
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Jeśli chcielibyście Państwo poszerzyć swoja˛ wiedze
˛ na temat naszego
produktu, ba˛dż maja˛ Państwo pytania dotycza˛ce wszelkich dodatków
i materiałów reklamowych, służymy pomoca˛. Z przyjemnościa˛ także
zaprezentujemy nasz produkt u Państwa w irmie lub lokalu.

EXPORT
New Snow Ice GmbH & Co. KG
Margarete-Steif-Straße 4
DE-26160 Bad Zwischenahn
Tel. +49 (0)4403-99 98 04-0
Fax +49 (0)4403-99 98 04-99
info@newsnowice.com // www.newsnowice.com

Partner handlowy w Polsce
SONIA DYBCZYNSKI
Tel. +48 789253231
TOMASZ DYBCZYNSKI
Tel. +48 505455324
t.dybczynski@web.de

