A Gastro Medinox KFT. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag Új Évet kíván!
Mi a 2009. évben is a Magyar Gasztronómia szolgálatában garantált
minőséget kínálunk elérhető áron!
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A Gastro Medinox KFT. 2009. évben az első félévre már az idén megkötötte a beszállítóival
az akciós termékeire a szerződéseket, így továbbra is széles termékskálával tudjuk a tőlünk
elvárt garantált minőséget elérhető áron biztosítani.
A Gastro Medinox KFT. nagykonyhák, bárok, tervezésében teljeskörű szolgáltatást nyújt.
Elismert szervízcégként import és hazai gyártású a mai kornak megfelelő magas technikai
minőségű gépeket forgalmaz.Az idei év szenzációja volt az alacsony energia felhasználású
sütő-főző berendezések pl: elektromos indukciós és inverteres gázkészülékek , professzionális
mosogatógépek, gőzpároló, sokkoló hűtőberendezések ide értve a hűtőkamrákat is.
Ami igazán egyedi volt cégünktől a vásárlók nagy megelégedésére szinte a legjobb áron
kínáltuk egész évben a hűtőkamrákat, hűtő, fagyasztó szekrényeket, gyros sütőket,
mosogatógépeket, fritőzöket, óriáspalacsinta sütőket. A vásárlók bizalmára, megelégedésére
és a piaci keresletre építve alakítottuk ki akciós termékeink palettáját. Fontos megemlíteni az
elmúlt évek szerviz tapasztalatait figyelembe véve választottuk ki termékeinket , ezek
megbízhatóságának köszönhetően sok visszatérő vásárlót köszönthetünk. Bátran ki merjük
jelenteni, hogy jelentős mértékben segítettük a Magyar Gasztronómia fejlődését. 2009. év
célkitűzése számunkra továbbra is az elérhető árak alacsony energia felhasználás és
megbízhatóság jegyében mutatkozik meg. A Gastro Medinox KFT. továbbra is teljeskörű
megoldást kínál a tervezés, kivitelezés, pénzügyi finanszírozás terén, kedvező, megbízható
lízing hitellel.A Gastro Medinox Kft. Kedves Ügyfelei valóban mindent megtesznek a mai
kornak megfelelő vendéglátás kényelmének kiszolgálása érdekében., hiszen nagy hangsúlyt
fektetnek a konyhák, bárok kialakítására, felújítására, jól tudják, hogy minőségi ételeket csak
megbízható technikai háttérrel tudnak elkészíteni. Ennek köszönhetően a belvárosi éttermek
idei turisztikai forgalma jelentősen megnőtt. A Magyar és a nemzeti ételeknek ezeken a
helyeken nagy múltja van ahova az emberek igényes körülmények között szívesen térnek be,
ami idő elteltével hagyomány teremtő is lehet. A Gastro Medinox KFT. profilja ezekhez az
igényekhez igazodik. 2009. évben is óriási akciókkal, egyedi árjánlatokkal, havi
rendszerességű szerviz, egyedi javítások, teljeskörű szolgáltatásokkal várjuk Kedves
Ügyfeleinket.
Ne feledje, jövőre is kérje a segítségünket a Kereskedelmi asszisztenstől és a
Szakembertől. Térjen be hozzánk, ez igazán zsebre megy.

Mi segítjük a magyar gasztronómiát, Kedves ügyfeleink döntése igénybe
veszik, vagy nem!

