
SUPER 
OFERTA !

S WIĄ TECZNA IND YCZKA
OFERUJEMY:

tuszki świeże
waga 1 sztuki 

od 5 do 7 kg

cena: 10,50 zł netto za 1 kg tuszki !!!

Zamówienia prosimy składać do dnia 10.12.2013 r. 
nr tel. 18 547 29 03 lub adres e-mail biuro@gosdrob.pl

Czas realizacji zamówienia od 13 do 23 grudnia 2013 r.

Istnieje możliwość uzyskania rabatu w zależności od ilości i sposobu zapłaty za dostarczoną 
indyczkę.

Przy zamówieniach powyżej 20 sztuk transport gratis pod wskazany adres klienta.

Drób nasz jest hodowany we wsi Bielanka k/Gorlic na czystych polskich paszach i ubijany 
we własnej ubojni -  pod ścisłą kontrolą lekarzy weterynarii podczas całego cyklu 
hodowlanego, co gwarantuje wysoką jakość naszych wyrobów. Zakład nasz posiada 
system HACCP oraz uprawnienia eksportowe.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ 
ATRAKCYJNEJ OFERTY !!!

mailto:biuro@gosdrob.pl


GOSDROB Family
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K
ul. Chopina 6a 
33-300 Nowy Sącz 
tel. (18) 547 29 03 
fax (18) 547 29 04 
biuro@gosdrob.pl 
NIP: 734 351 77 81 
REGON: 122733917

OFERTA 
NA BONY ŚWIĄTECZNE

Szanowni Państwo!

Firma GOSDROB Family Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. jest firmą rodziną 
zajmująca się hodowlą, ubojem indyka oraz hurtową sprzedażą mięsa drobiowego i wędlin na 
terenie Nowego Sącza i południowej części Polski.

Wychodząc naprzeciwko Państwa potrzebom nasza Firma przygotowała specjalną ofertę 
bonów towarowych, które mogą być wspaniałym prezentem dla każdego z Państwa 
pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i życzymy wiele radości z realizacji bonów.

Bony towarowe GOSDROB:
• Można zrealizować w siedzibie hurtowni przy ul. Chopina 6a w Nowym Sączu
• Umożliwiają bezgotówkowy zakup wszystkich towarów dostępnych w firmie, w tym:

o  mięsa drobiowego z kurczaka i indyka, 
o  szeroki asortyment wędlin drobiowych i wieprzowych, 
o  wyrobów garmażeryjnych

• Nasze bony są ważne do 28.12.2013 r.
• Standardowe nominały bonów to: 20, 30, 50 i 100 zł

Zamówienia na bony przyjmowane są do dnia 30.11.2013 r !!!

Jesteśmy przekonani, że bony towarowe firmy GOSDROB sprawią wiele satysfakcji Państwa 
pracownikom i ich rodzinom !!!

W AŻNE!
Przed wydaniem bonów pracownikom, należy je podbić pieczątką firmową i złożyć 
czytelny podpis. Bony bez pieczątki i podpisu nie będą realizowane.

W celu zamówienia bonów oraz uzyskania dodatkowych 
informacji prosimy o kontakt:

Jakub Poremba -  516 005 916 Dariusz Łukasik -  725 300 184

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ 
ATRAKCYJNEJ OFERTY !!!
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