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Minus 22, partener de încredere
pentru afacerea dumneavoastră
01. Despre companie
Minus 22 este cel mai mare furnizor regional de pește și una dintre primele companii de distribuție
produse congelate înﬁințate în Brașov. Din 1992 aducem pentru clienții și partenerii noștri peștele oceanic
la poalele munților în Brașov, și de aici, mai departe în țară. Experiența ne oferă avantajul
cunoașterii foarte precise a procesului dar mai ales a produselor, pe care le oferim la preț de importator.
Acordăm o atenție sporită pentru calitate și servicii de la grija cu care alegem sursele de proveniență
ale produselor, până la expertiza cu care le aducem în fața consumatorului.
Deținem un portofoliu de 120 articole care acoperă principalele categorii de produse congelate:
pește, legume, pui și produse semipreparate.

02. Sistem performant de ambalare
Cu o infrastructură dezvoltată pe zona de ambalare și porționare, peștii congelați de la Minus22
trec printr-un proces continuu de control de către echipa noastră de specialiști, prin care se veriﬁcă
calibrul, textura, aspectul și eventualele imperfecțiuni.Doar acei pești care îndeplinesc standardele
de calitate ajung să poarte eticheta brandului Minus 22.

03. Distribuție proprie
Flota de distribuție formată din autovehicule frigoriﬁce care ne permite să păstrăm o temperatură
controlată a mărﬁi, asigură un lanț neîntrerupt al frigului. Produsele ajung la clienți în condiții de
calitate și siguranță optime.
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04. Calitate certiﬁcată a produselor
Siguranța și calitatea produselor reprezintă valorile noastre de bază, întreaga echipă ﬁind
preocupată în permanență să obțină produse sigure, de foarte bună calitate care să îndeplinească
cerințele și așteptările clienților săi.
Minus 22 Premium Food deține certiﬁcarea Food Safety System Certiﬁcation 22 000.

05. Partenerii și clienții noștri
În prezent acoperim toate zonele țării, ﬁind prezenți în peste 200 de locați ale lanțurilor de retail
și în peste 600 de magazine tradiționale. Suntem pe deplin convinși că unul din motoarele dezvoltării
sectorului produselor congelate este relația de parteneriat, educarea actualilor și viitorilor clienți
precum și ideile îndrăznețe. Parteneri care ne recomamdă și ne onorează:

rețelele magazinelor Rost Com și LeFruMarin.

06. În curând, Vivelis
Pentru ca experiența partenerilor și clienților noștri să ﬁe desăvârșită vom lansa o linie nouă de produse
care vă va surprinde plăcut prin calitatea deosebită a produselor și designul inovativ al ambalajelor;
gama de produse congelate sub brandul VIVELIS.

Devino partenerul Minus22
Dorești să aﬂi mai multe despre noi și portofoliul nostru de produse și să analizăm împreună cum putem
construi un parteneriat avantajos pentru ambele părți Intră în legătură cu noi la datele de contact
de mai jos:

Vanzari
Tel: +0722 293 129
Fax: +4 0268 410 353
E-mail: vanzari@minus22.ro
www.minus22.ro
Facebook/Minus22

Importuri și Achiziții
Tel: +0722 704 408
Fax: +4 0268 410 353
E-mail: import@minus22.ro
www.minus22.ro
Facebook/Minus22
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