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...a jednak gdy go zabraknie na przyjęciu, konferencji, czy branżowym evencie, można śmiało mówić o ryzyku kompletnej kompromitacji i katastrofy.

PIMP MY ICE
PRODUKCJA ORAZ DOWÓZ
LODU HOSHIZAKI

„ jako pierwsi w Polsce zdecydowaliśmy
postawić na jakość, nie na ilość... „
Tomasz Malinowski
Właściciel

Firma PIMP MY ICE dowozi najlepszy jakościowo lód,
produkowany przez kostkarki HOSHIZAKI - jest to
Bentley w segmencie kostkarek do lodu.
Czym lód w kostkach Hoshizaki różni się od normalnego
lodu w kostkach?
• lód w kostkach Hoshizaki
skierowany jest głównie do punktów
gastronomicznych, których priorytetem
jest podniesienie standardu
serwowanych napojów
• lód Hoshizaki jest jedynym lodem
o perfekcyjnie kwadratowej kostce
lodu
• każda kostka lodu Hoshizaki ma
jednakowe wymiary, kształt oraz wagę
• posiadamy dwa rozmiary kostek Extra
Large o wymiarach 3,2 x 3,2 x 3,2 cm
oraz Large o wymiarach:
2,8 x 2,8 x 3,2 cm

• w opakowaniu 10 kg przywieziemy
Państwu ok. 312 kostek co wystarczy
na przygotowanie 156 koktajli
• Food Cost - jednego koktajlu
przygotowanego z najlepszej jakości
lodu Hoshizaki wynosi zatem: 0,13 pln
• jako, iż żaden producent lodu w Polsce
nie produkuje takiego lodu, ani żaden
lokal w Poznaniu nie posiada takich
kostkarek, jest to idealny sposób aby
wyróżnić swoją ofertę

• lód Hoshizaki dzięki swojemu
kształtowi, wadze oraz produkcji przy
temperaturze mrożenia -40o Celsjusza
jest dwukrotnie bardziej wydajny
• lód w koktajlach, napojach prezentuje
niż tradycyjny lód w kostkach
się dużo lepiej niż normalny lód
z dziurką (który ulega pęknięciom
– ma to duże znaczenie marketingowe
i nie zachowuje odpowiedniego
i podnosi jakość serwowanych napojów
wyglądu oraz właściwości podczas
• jako jedyny lód w kostce jest policzalny
użytkowania)
z racji iż kostka ma taką samą wagę
– 32 gramy
Jeden telefon i możesz kontynuować
swoją imprezę z lodem najwyższej
jakości. Działamy błyskawicznie!
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NASZA
OFERTA
Spróbuj naszego lodu, a zobaczysz różnicę!!!
Twoi goście będą zachwyceni nową jakością
drinków w Twoim lokalu! Oszczędź czas,
wodę i prąd, które zużyją kostkarka
i zamrażarka – skorzystaj z naszej oferty.
To się naprawdę opłaca!

Cena lodu w kostkach
2,2 pln netto za 1 kg

Cena lodu kruszonego
2,8 pln netto za 1 kg

Proponujemy rabaty cenowe przy stałych i dużych ilościach:
LÓD W KOSTKACH

LÓD KRUSZONY

– opakowanie 10 kg
– koszt opakowania 22 pln netto

– opakowanie 10 kg
– koszt opakowania 28 pln netto

„Zaskocz swoich gości wyjątkowym lodem!”

„Stwórz nową linię koktajli na bazie błękitnej kruszonki
Hoshizaki!”

Jeżeli nie mają Państwo logistycznych możliwości przetrzymania dużej ilości lodu
w zamrażarkach – Idealnym rozwiązaniem będzie wynajęcie od nas
TERMOBOKSÓW – Coleman w których bez problemu można przetrzymywać lód do 48h.

TERMOBOKSY NA LÓD
zapewnimy termoboksy Colemann do przechowywania lodu o pojemnościach
20 kg, 30 kg oraz 50 kg
„Zamawiając lód w termoboksach dostarczamy go dużo wcześniej nie martwią się Państwo czy lód dojedzie na czas Eventu”

Koszt wynajmy termoboksa – 20 pln netto – 1 dzień
*w przypadku cyklicznych zamówień lodu w termoboksach rabaty
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ZOBACZ NASZE
OPAKOWANIA
DLA FIRM SPRZEDAJACYCH NASZ LÓD
HURTOWO OFERUJEMY INDYWIDUALNY
PROJEKT I BRANDING WORKA

Gwarancje Pimp My Ice:
Najwyższej jakości dużą kostkę lodu
– Hoshizaki
Najwyższej jakości termoboxy
– Colemann
100% ciągłości dostaw

Ponadto oferujemy:
Gratisy dla stałych klientów
Przy dużych zamówieniach bonus
w darmowym lodzie
Dowóz lodu na terenie
Poznania gratis!

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE
+48 513-916-977
PimpMyIce.pl

biuro@pimpmyice.pl

