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Déliosa Ice Coffee
O Ice Coffee está a ganhar terreno no mercado europeu (já com grande sucesso nos
Países Baixos, Itália, Espanha, Bélgica, Grécia, etc.). Este Ice Coffee (café granizado),
cremoso e saboroso, é rápido e fácil de preparar.
O Ice Coffee é feito com café Arabica, é isento de glúten e corantes e, se está preparado
com água ou leite sem lactose, sem lactose. Também é adequado para vegetarianos,
porque não conta gorduras animais.
Esta bebida rápida e fácil é preparada com leite numa máquina de
granizados para garantir que seus clientes sejam atendidos rapidamente,
especialmente nos horários de pico, ou copo por copo, com o uso dum
misturador forte, só addiciona leite e alguns cubos de gelo.
Experimente também com a adiçõa de álcool, fruta, chantilly ou pouco
mais café. Os seus clientes ficarão surpreendidos com esta maravilhosa
combinação!

Ofertas
1. Saquetas Déliosa de 550gr cada (aprox. 20 porcões), incluindo
20 copos de cartão e 20 palhinhas.
Misture cada saqueta com 3 litros de leite na máquina e depois
aprox. 20 min. a Déliosa Ice Coffee é pronto para servir.
Preço 10,00€. Custos por copo (incl. o leite) aprox. 0,50€
2. Caixa com 20 saquetas Déliosa de 550gr cada, incluindo 400 copos de cartão e
400 palhinhas. Preço 180,00€ (9€ por saqueta). Custos por copo (incl. o leite) aprox. 0,45€
3. Receberá um desconto de 25% no Ice Coffee em combinação com o aluguer de
uma das nossas máquinas.
4. Caixa com 15 saquetas Déliosa de 30gr cada.
Misture cada saqueta com 100ml leite e 6/8 cubos de gelo numa
misturadora para aprox. 1 min.
Preço 8,95€ (0,60€ por saqueta). Custos por copo aprox. 0,65€
5. Caixa inteira com 6 caixas com 15 saquetas.
Preço 50,00€ (0,55€ por saqueta). Custos por copo aprox. 0,60€
Também podemos oferecer um picadora por apenas 20€ (IVA incl.)
ou mesmo completamente grátis quando comprar 3 caixas inteiras
em uma vez.

Todos os preços mencionados são sem IVA, com transporte incluído e válidos até dez. 2019.
Pagamentos só no acto de entrega; pagamentos a pronto por transferência bancária (antes o dia de
entrega) recebem 2% de desconto.

Preço de venda recomendado
O preço de venda recomendado (incl. 13% IVA) por copo:
1,50-2,00€ (max. 2,50€)
Ou combinar com, por exemplo, chantilly, fruta ou álcool
(Whisky/Beirão/Vodka etc.) para aumentar os seus lucros...

Algumas ideias para servir
- Com chantilly
- Com café e whisky
- Com chocolate líquido
- Com café espresso
- Com qualquer fruta
- Com álcool
- Etc., etc.

Produtos promocionais
Recebe sempre 20 copos de cartão e 20 palhinhas quando compra um saco de Déliosa.
Se você quer mais do que você paga 5,00€ por 100 peças (copos e palhinas).
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