
OFERTA DLA FIRM

Świeże owoce dla Twoich pracowników!

Zapewnij swoim pracownikom codzienną porcję witamin i zadbaj o ich zdrowie!

Dzięki systematycznemu dostarczaniu minerałów odżywczych oraz witamin do         
organizmu, Twoi pracownicy będą pełni energii, chęci do pracy oraz nowych            
pomysłów!

Chętnie pomożemy Ci zatroszczyć się o Twój zespół! W tym celu śpieszymy z naszą 
specjalnie dostosowaną pod Twoje wymagania ofertą.

Wybierz swój Vitaminbox:

Standard:
 - Mały – 6-10 osób (8kg)
 - Średni- 10-18 osób (15kg)
 - Duży – 18 – 35 osób (20kg)

W skład Vitaminbox standard wchodzą owoce dostępne całorocznie: banany, jabłka, 
gruszki, cytryny, pomarańcze, grejpfruty, kiwi.

Premium:
 - Mały 6-10 osób (8kg)
 - Średni 10-18 osób (15kg)
 - Duży - 18-35 osób (20kg)

W skład Vitaminbox premium wchodzą owoce dostępne całorocznie oraz sezonowo: 
pomelo, arbuz, brzoskwinie, nektarynki, kaki, winogrona, truskawki, maliny, manda-
rynka, ananas, mango, śliwka, czereśnie itp.

Daj swoim pracownikom możliwość wyboru zdrowej, 
pełnej witamin przekąski w pracy!



OFERTA DLA HOTELI, RESTAURACJI I SZKÓŁ

Swoją ofertę kierujemy nie tylko do firm i biur ale również do restauracji oraz 
hoteli a ponadto szkół i przedszkoli!

Wybierz profesjonalną obsługę zamówień, zaoszczędź czas i pieniądze!

Chętnie zajmiemy się zaopatrzeniem Twojej restauracji, hotelu, szkoły bądź przed-
szkola w świeże warzywa oraz owoce.

Posiłki uzupełnione świeżymi warzywami oraz zdrowe przekąski w postaci świeżych 
owoców to element zdrowej, zbilansowanej diety niezbędny do prawidłowego roz-
woju organizmu.

Skomponuj własny Vitaminbox!

Komponując swój Vitaminbox wybierasz spośród dostępnych na rynku produktów.

Na stanie naszego magazynu zawsze znajdują się owoce i warzywa całoroczne:

Jabłka, banany, pomarańcze, grejpfruty, kiwi, ananasy, mango, gruszki, cytryny oraz 
pomidory, ogórki, avocado, papryka, cebula, cebula czerwona, sałata, rzodkiewka, 
ziemniaki.

Jak i zmiennie wiele owoców i warzyw sezonowych:

Pomelo, arbuz, brzoskwinie, nektarynki, kaki, winogrona, truskawki, maliny,             
mandarynka, śliwka oraz szparagi, botwina, fasolka szparagowa, ogórek gruntowy, 
brokuł, kapusta młoda itp.

Powierz przygotowanie i dowóz 
Twojego zaopatrzenia profesjonalistom!



Dlaczego powienineś wybrać właśnie nas?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży co czyni nas kompetentnym              
dostawcą. Swoim klientom gwarantujemy świeżość produktów, nasze zaangażowanie 
w przygotowanie Twojego Vitaminbox oraz profesjonalną i przyjazną obsługę.

Twoje zadowolenie i satysfakcja z naszych usług są dla nas największą motywacją!

Szczegóły: 

 - Swoje usługi oferujemy na terenie całego Trójmiasta.
 - Nasze Vitaminbox dostarczamy w godzinach od 7:00 do 14:00.
 - Zamówienia należy składać mailowo na adres: biuro@vitamin-box.pl

Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami mailowo bądź telefonicznie.
E-mail: biuro@vitamin-box.pl
Tel: 796-376-266

Nie czekaj dłużej i zamów Swój Vitaminbox!




