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Poslovni sejem za profesionalno kuhinjsko opremo HOST v Milanu

Spoštovani!
Ponovno se bliža eden največjih sejmov v Evropi, namenjen predstavitvi profesionalne kuhinjske opreme:
http://www.host.fieramilano.it/en/
Predstavniki podjetja Saksida d.o.o. se ga bodo tudi to leto udeležili in tako utrdili izjemno dobre mednarodne poslovne
vezi z obstoječimi in novimi proizvajalci kuhinjske opreme, ki se predstavljajo na tem sejmu.
Naši partnerji: Kromo, Lainox, Sirman, Fimar, Afinox, Dynamic, Firex, Bendoni, Krefft, Feuma in številni ostali, bodo
predstavili številne novosti na tehnično-tehnološkem področju. Trend razvoja profesionalne kuhinjske opreme se je
namreč v zadnjih leti usmeril v zelene tehnologije.
S tem našim strankam v Sloveniji omogočamo nakup najkvalitetnejše opreme, ki je razvita po zadnjih znanih tehničnotehnoloških rešitvah v svetu. Prednosti uporabe takšne opreme so očitne: manjša poraba vode in energije, manjša poraba
čistilnih sredstev, enostavnejše in hitrejše rokovanje, cenejše servisne storitve in nižje obremenjevanje okolja v celotnem
časovnem obratovanju kuhinje opreme.
Novosti na področju profesionalne kuhinjske opreme bomo delili skupaj z vami v naslednjem dopisu, ki vam bo na voljo
na naši spletni strani pod rubriko »NOVICE« predvidoma zadnji teden oktobra:
http://www.saksida-inox.si/novice
Da se boste lahko še enostavneje in hitreje odločili za nakup profesionalne kuhinjske opreme pri podjetju Saksida d.o.o.,
bomo na našo Facebook stran naložili tudi številne barvne fotografije iz sejma, s pomočjo katerih bomo še podrobneje
predstavili detajle najbolje prodajanih kuhinjskih aparatov in nevtralne opreme, ki jo zastopamo. Držali se bomo
pregovora, ki pravi, da slika pove več kot tisoč besed:
https://www.facebook.com/pages/Saksida-doo/437593819630616
Podjetje Saksida d.o.o. je zavezano svojemu poslanstvu, ki pravi: S podjetjem Saksida do nasmeha v kuhinji!
Naša vizija pa ostaja nespremenjena in sicer postati še bolje prepoznaven ponudnik kvalitetne profesionalne kuhinjske
opreme v regiji!
Prisrčen pozdrav.
Direktor
Gregor Saksida univ. dipl. ekon.

Projektiranje tehnologije v kuhinji
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Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.
Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanje druge ponudbe. Poslovna tajna.
Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Cene so informativne.
Septemeber 2013
Izvajamo projektiranje, prodajo in servisiranje kuhinjske opreme za velike sisteme kuhinj
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