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ÖNNEK IS SEGITENI FOG!
Ez a vállalkozás 1956 óta segít külföldön élõ magyarok megélhetésében, amelyet több ezer megelégedett ügyfelünk tanúsít
a Kürtöskalács üzletben. Érdekelné egy kényelmes, biztos vállalkozás? Kérdése lenne? Készséggel állunk rendelkezésére,
franchise lehetõséggel is!

Ön most egy olyan üzletágat ismerhet meg az
ismertetõ alapján, mely biztosan piacon volt, van és
lesz, évszázados múltja, mindig megújuló
lehetõséggel és ismert tradíciókkal erõsítve pozícióját. A megújulást a korhoz és a piachoz igazítva,
a technikát kihasználva mestercukrászok és tésztaipari mérnökök hozták meg, hosszú évek rutinos
gyakorlatát sûrítve.
Ez egy letisztult, számos országban teret hódított
újszerû többtagú termékcsalád édes és sós kivitelben, melyek alkalmasak helyszínen gyártáshoz, ill.
terítéshez egyaránt.
Kitörõ profittal bizonyítottak a nemzetközi piacon is évtizedek óta.
Bõvebb tájékoztatás a lapjainkon:
www.metaltechnik.com
Kérem, írja meg e-mailben a kérdéseit a honlapunk oldalain lévõ e-mail címre, és 24-48 órán belül
válaszolunk kérdéseire.
Segítjük munkáját, és mindig azonnali tanáccsal
szolgálunk minden fontos kérdésben, amelyeket az
élet vetett fel az üzletvitel kapcsán.

Hí vjon, hogy segíthessünk!
Magyar nyelven! Munkanapokon 8-16 h-ig.

Tóth János cégtulajdonos
(+36) 709 400-200
www.metaltechnik.com

WILL GIVE A HAND TO YOU TOO!
It is an enterprise which has been supporting Hungarians' living
abroad since 1956. This shall be backed up by thousands of satisfied
clients in the cake business. Would you be interested in a comfortable
and secure business? Have you got any questions?We will be at your
service! Complete with Franchise opportunities.
From the present information you may get to know a field of business
now, which has surely always been and shall always be on the market. The
business has a hundred-years past, continuously providing regenerated
opportunities and well-known traditions in order to secure its position.
General renewal adjusted to age and market was carried through by master
confectioners and pastry engineers making use of new technology in combination with years-long routine.
This is a refined new-sprung multi-member product range having gained
ground in various countries sweet and salty tastes, which already gained
ground.
They are suitable for on-site production as well as for distribution and
have been backing up their success by outstanding profit on the market for
decades. For more detailed information please visit www.metaltechnik.com
Please send us your questions to the e-mail address on our website and
allow us 24-48 hours to answer.
We will give you support in you work always providing instant advice on
any important issue raised by the daily activities and routine of the business.
Please send us your queries in e-mail to the address on our website and
allow us 24-48 hours to answer.Give us a call and let us help!In Hungarian!
On working days between 8-16 o'clock at János Tóth Company owner:
+36 709 400-200

