A Dobry smak wyzwala pozytywne emocje i zadowolenie klientów
A Poczuj satysfakcję z prostych i naturalnych składów
A Pozwól klientom cieszyć się wartościowymi produktami i wysoką polską jakością
A Doti to pyszna przekąska dla siebie oraz przyjemność dzielenia się z bliskimi
…Od początku wiedziałam, że nasze wyroby są dla tych którzy cenią dobry smak i są otwarci na
niespodzianki życia. Najważniejsza dla mnie jest rodzina, przyjaźń i bliskie relacje. Każda owocowa
przekąska została zrobiona w przyjaznej atmosferze ze składników dostarczanych przez firmy
wyznające podobne wartości. Sięgając po Doti, doświadczysz wyjątkowych smaków i dobrych emocji…
Dorota Mroczkowska – właścicielka DOTI
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Twój smak – Twój wybór
Nie mamy nic do ukrycia, dlatego pakujemy nasze czekoladki w transparentne
torebki, aby każdy mógł wybrać to, co lubi najbardziej. Pomóż swoim klientom
cieszyć się różnorodnością smaków owoców i orzechów w czekoladzie i spraw, aby
wracali po więcej.

w ofercie
od 1.11 do 30.04

100 g • 8 szt. / karton
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Dobrze jest dzielić się emocjami
Czy Twoja klientka ma ochotę na chwilę relaksu, wspomnienie wakacji czy
śmiech z przyjaciółką? A może potrzebuje energii i siły do działania? Każda
z czekoladowych przekąsek ma swoją moc i przesłanie. Podziel się nimi!
Najlepsze smaki, które możesz dowolnie dopasować do Twoich klientów i pory roku. Drobny
prezent w postaci saszetki Doti, pozwoli każdemu cieszyć się tym, co dobre i wyjątkowo
smaczne.

od listopada nowy smak
ORZECHY WŁOSKIE
w czekoladzie deserowej

100 g • 10 szt. / karton
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Boże Narodzenie – najlepszy czas
na wspólne świętowanie
Na Święta przywróć klientom najlepsze
wspomnienia z dzieciństwa smakiem
bakalii, cynamonu, orzechów i czekolady.

NAKŁADKI
MOŻNA
ZDJĄĆ
PO SEZONIE

150 g • 7 szt. / karton

Przyjemność
dzielenia się

100 g • 10 szt. / karton

Pierwsza połowa roku obfituje
w miłe okazje, kiedy można
podziękować bliskim za dobre
chwile.

150 g • 7 szt. / karton
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