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INDUL VIRSLISPECIALITÁSAINK NAGYSZABÁSÚ AKCIÓJA

Fogyasztói újság vonzó nyereményjátékkal

A

Wiesbauer-Dunahús
az
utóbbi években nagy sikert
aratott virslispecialitásaival a
magyar piacon. Elsősorban a
karácsonyi időszakban és év
végén mutatkozik rájuk kimagasló kereslet, ezért idén novembertől egy nagyszabású
nyereményjátékkal szeretnénk
támogatni az értékesítést.
Virslikínálatunk nyolc különböző
féle, kiemelkedő minőségű és
ízű termékből tevődik össze. A
legelőkelőbbek közülük a „Prémium Bécsi virsli“, a „Prémium
Sajtos virsli“, valamint a bécsi
eredetű, ínyenc „Prémium Sacher Virsli“. Az utóbbi a híres
bécsi luxushotelről, a Sacherról
kapta a nevét, csakúgy, mint az
ott készült, világhírű Sacher torta.
Az ottani, mustárral és tormával
felszolgált virslik valamivel vékonyabbak, ezáltal elegánsabbak
is, mint a kereskedelemben fellelhetők.
Szintén kimagasló minőségű a
válogatott nyersanyagból ké
szült „Prémium Light virsli“, ami
a hagyományos virslikhez képest
30%-kal kevesebb zsírt tartalmaz,
valamint a nagy mennyiségű borjúhúsból készült „Prémium Borjú
virsli“.
Termékeink kiválóságáról már a

prémium csomagolás is árulkodik,
mely a kiszolgáló pultokban, va
lamint az önkiszolgáló hűtőpolcokon csalogatja a vevőket.
Top termékeink mellett termé
szetesen egyéb alkalmakhoz illő és
szűkösebb költségvetésre szabott
virslispecialitásokat is kínálunk.
Nagy népszerűségnek örvend a
„Bécsi hosszú virsli“, a „Frankfurti
virsli“, valamint a rendezvényeken
elmaradhatatlan „Koktél virsli“.

A Sacher Szálloda a bécsi opera
mellett található.

Csábító főnyeremény: egy hétvége a világhírű bécsi Sacher
Szállodában
A virslispecialitások karácsonyi
és év végi értékesítésének támogatására idén novemberben
megjelentetünk egy fogyasztói
újságot, melyet nagy számban
terjesztünk majd országszerte.
Termékeink vonzerejét egy év
végéig tartó nyereményjátékkal emeljük tovább, az értékes
nyereményekről pedig megújult
weboldalunkon kívül ebben az

újságban is beszámolunk. Hetente kisorsolunk egy exkluzív
fadobozba csomagolt eredeti
Sacher tortát, a játék végén pedig a főnyereményt, amely egy
két fő részére szóló hétvége a
világhírű bécsi Sacher Szállodában egy gyertyafényes vacsora
kíséretében. Ezzel az akcióval
a „Prémium Sacher virslit“ he
lyezzük tudatosan a középpontba, mivel egyre több magyar
választja különösen karácsonykor és szilveszterkor ezt a kifogástalan minőségű csemegét.
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Előtérben a specialitások!

Tisztelt Olvasók!

M

agyarországon a forgalmi értékek tovább
ra is mérsékelten pozitív
tendenciát mutatnak. Ez
elsősorban az érdekes innovációknak
köszönhető,
amelyek azonban magas fej
lesztési- és marketingköltségekkel is járnak. Az ezáltal
elért sikerek nagy örömünkre
szolgálnak.
Másfelől
két aggasztó dologgal állunk szemben: egyrészt az
általam már többször említett munkaerőhiány, másrészt a sertéshús beszerzési
árának emelkedése teremt
nehéz helyzetet.
Sajnálattal kell megállapítanom, hogy a nyers sertéshús
beszerzési árának tavasz eleje óta tartó, erőteljes és folyamatos emelkedése kataszt
rófális mértékű hatással bír
ágazatunkra. A piaci árak saj
nos nem növekednek olyan
mértékben, hogy ezt a vesz
teséget ellensúlyozzák.
Ehhez hozzáadódnak az állandóan növekvő üzemi költségek, valamint a szükséges
munkaerő magasabb bérének
és fizetésének kiegyenlítése, melyek együttesen rop
pant szorult helyzetbe hozzák
iparágunkat.
A nehéz anyagi helyzet ellenére
2019 őszén megvalósítjuk a
már rég tervezett és előké
szített marketing- és reklámakciónkat. Ebben az újságban
részletesen beszámolunk erről
a kampányról, mely bár közvetlenül fogyasztóinknak szól,
élelmiszer kereskedelmi partnereink javára is válhat!
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dén ősztől megújult hon
lappal jelentkezünk ügyfeleinknek, fogyasztóinknak!
A www.wiesbauer-dunahus.
hu oldalon közelebbről meg
ismerkedhetnek ízletes és
minőségi termékeinkkel!
Kínálatunkat a magyar fogyasz
tóink körében nagyon kedvelt
négy fő termékcsoport – virs
lik, grill, felvágottak és további
specialitások – mentén mutatjuk be. A termékfotók és a
termékleírások mellett a tápérték- és allergénadatok is megtalálhatóak.
Megújult holnapunkon természetesen
vállalatunkról,
valamint a teljes Wiesbauercsoportról is tájékozódhat.

Letölthetők ezen kívül a nagy
népszerűségnek
örvendő
kézi receptfüzeteink, melyekben egyszerűen elkészíthető
ételötleteket talál.
Honlapunkon
informálódhat a Wiesbauer-Dunahús
termékfejlesztéseiről, nyereményjátékunk részleteiről, valamint aktuális állásajánlataink
ról.
Keresse fel megújult honlapunkat a www.wiesbauer-dunahus.hu címen, ismerje meg
jobban termékeinket és ne maradjon le az aktuális híreinkről!
Örömmel vesszük üzenetét,
melyet a Kapcsolat fül alatt
található email címre küldhet
el nekünk.

ÖN Tudta EZT, ...
..., hogy a Wiesbauer-Dunahús
2019 nyarán tartott IFS Auditon
nem csupán magas minősítést
kapott, hanem 98,11%-os rekord
eredményt ért el?
Ezzel a magyar leányvállalat szerezte
a legjobb eredményt a Wiesbauer
csoporton belül. Vevőink számára
ez termékeink magas minőségének
igazolását jelenti.

