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ÚJ PRÉMIUM-SPECIALITÁSAINK: "PRÉMIUM LEMON-CHILI GRILL" ÉS "PRÉMIUM MEDITERRÁN GRILL"

Grilltermékeink megkoronázása!

A

z idei grillszezont a Wiesbauer-Dunahús a fogyasztók által
kedvelt termékek kiegészítéséül
két új „Prémium“ különlegességgel
nyitja, ezek a "Prémium Lemon-chili grill" és a "Prémium Mediterrán
grill". A "Prémium" márkajelzés
kiemelkedő minőségű termékeket
garantál, melyek páratlan ízélményt
ígérnek a fogyasztóknak.
A csípős ízek kedvelőinek az új
"Prémium Lemon-chili grill", az olíva
szerelmeseinek az új "Prémium Mediterrán grill" a tökéletes választás!
Mivel a "Prémium" specialitások
különleges termékek, a gyártás során
természetesen kiemelkedő minőségű
juhbelet használunk. Ennek köszönhetően a kolbász nem túl kemény,
hanem tökéletesen ropogós. Emellett
szelhető, nem robban szét és nem
veszti el formáját az elkészítés során.
Grilltermékeink különlegessége
többek között annak is
köszönhető, hogy az
ízesítés egy saját fej
lesztésű eljárással történik, mely eredményeként
jól megkülönböztethetőek a
termékben az ízek.
A 250 grammos vákuum
csomagolásban négy darab
ínycsiklandó „Prémium“ grillkolbász található. Ezek a
csúcsminőségű,
ellenállhatatlanul finom „Prémium“ grillkolbászok koronázzák meg grill
termékeinket!
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sunk mellett
a Wiesbauer-Dunahús kilenc további grillterméket kínál a magyar élelmiszerpiacon. Ezek a pompás,
egyedi ízvilágú "Country grillkolbász", "Fokhagymás grillkolbász", "Sajtos grillkolbász",
„Barbecue
grillkollbász“,
„Csípős grillkolbász“, "Stuttgarti grillkolbász"„Tiroli grillkolbász" és
a "Mustáros grillkolbász“, melyek
5 darabos kiszerelésben, 300g-os
vákuumcsomagolásban
kaphatók.

Azoknak a grillkedvelőknek, akik nem
szeretnének egyféle íz mellett
dönteni, a 360
grammos „Grill
Mix“ vákuumcsomagolásos
válogatásunkat
ajánljuk, melyben
2 darab „Sajtos grillkolbász“,
2 darab „Paprikás grillkolbász“ és 2
darab „Stuttgarti grillkolbász“ várja a
minőség kedvelőit. A grillkolbászok
nem csak grillezve, hanem serpenyőben sütve is fenségesek.
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A GÖNYűI IRODAÉPÜLETEK 1,5 MILLIÓ EURÓS BERUHÁZÁSA

Wiesbauer-Dunahús, a modern munkaadó

Tisztelt Olvasók!

A

Wiesbauer Holding által
csaknem két éve engedélyezett, azóta véghezvitt,
4 millió eurót meghaladó befektetés, a magyar leányüzem
bővítése meghozta gyümöl
csét. A több, mint 100 főt fog
lalkoztató gönyűi Wiesbauer-Dunahús az előző évben
forgalom- és bevételnövekedést ért el.
Nagyszerű ütemben fejlődtek
elsősorban a „Prémium“ különlegességeink, melyek azt igazolják, hogy a magyar piacon is
keresettek a némileg magasabb
árfekvésű, ízletesebb, minőségi
termékek. A siker tovább ösztönöz minket!
Annyit elárulhatok, hogy a két
új termékünk bevezetése után,
melyeket
ügyfélmagazinunk
ezen számában prezentálunk,
idén ősszel újabb zseniális „Prémium“ terméket mutatunk be
Önöknek!
A forgalom és a bevétel növekedése természetesen nagyobb
létszámú személyi állományt
kíván, melyet 100 fő feletti lét
számmal teljesítettünk. Vevőmagazinunk előző számában
már kifejeztem aggodalmam az
új munkaerő-felvétel miatt. Egy
kellemes üzemi- és munkakörnyezet megteremtésében hatalmas szerepet kapnak a barátságos és modern szociális terek.
A gönyűi termelés jövőbeni növelése érdekében arra a döntésre jutottunk, hogy egy további, csaknem 1,5 millió eurós
beruházással modernizáljuk és
tovább bővítjük a munkaterületeket.

IRÁNYT MUTATUNK
2

Így fog kinézni a Wiesbauer-Dunahús irodaépülete a jövőben

2

014-ben és 2015-ben egy
csaknem 4 millió eurós beruházás keretében a gönyűi
Wiesbauer-Dunahús termelési
területét kibővítettük. Ezúttal
az irodaépületek, az ügyintézés helyszínének átépítését
és kibővítését, valamint tartózkodási- és szociális terek
létrehozását tervezzük. Az építési munkálatok nagyjából 1,5
millió euróba kerülnek és 2018
közepére fejeződnek be.
Az üzemet érintő beruházás
elsődleges célja a csomagolás, a
raktár, a régi raktári állomány kezelésének, valamint az új termelési eszközök karbantartásának
fejlesztése. A hazai piacon folyamatosan növekvő igény termékeink iránt, és a németországi,
illetve ausztriai export kívánják

meg a fejlesztést.
A szomszédos irodaépületek
átépítései így a következő hónapokban párhuzamosan zajlanak a forgalomnövekedéshez
szükséges ügyintézői területek
bővítésével.
Fontos céljaink közé tartozik, hogy
az adminisztrációs tevékeny
ségek az ügyfeleink érdekében
még hatékonyabban zajlódjanak
és hogy az irodaépületek az átépítés után modern külsőt kapjanak.
Nagy
figyelmet
fordítunk
munkatársaink tartózkodási- és
szociális tereinek átalakítására.
Átrendezzük és kibővítjük többek között az étkezőt és az
üzemi konyhát.
A Wiesbauer-Dunahús ezáltal
egy modernebb, jövőorientáltabb
munkaadóként érvényesülhet.

TUDTA, ...
..., hogy az új „Prémium“ grilljeink, a „Prémium Lemon-chili grill“
és a „Prémium Mediterrán grill“ bemutatásának alkalmából egy új
receptkönyvvel (3. szám) kedveskedünk?
A praktikus receptfüzet kidolgozásával ismét Frank Júlia tisztelt
meg minket. Kimondottan a Wiesbauer-Dunahús számára
készített négy, a grillkolbászainkhoz paszszoló kreatív grillszósz
receptet, melyek még
ízletesebbé varázsolják mind a két „Prémium“ újításunkat, mind a
többi grilltermékünket.

