Smaki Portugalii - zrozumiesz, gdy spróbujesz!
O firmie

GREGIER
Jesteśmy firmą rodzinną istniejącą na rynku od 1983r. Początkowo działaliśmy jako przetwórnia owoców i warzyw.
Dzięki charyźmie i elastyczności właściciela firma przetrwała transformację gospodarczą 1989 roku i od tego czasu
związana jest z produkcją przetworów rybnych na rynek lokalny.
Firma nastawiona na ciągły rozwój poszukuje wciąż nowych możliwości biznesowych.
SMAKI PORTUGALII
Od 2005 roku intensywnie rozwijamy się dzięki dystrybucji najwyższej jakości produktów spożywczych z Portugalii.

Jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek tak bogaty asortyment produktów delikatesowych z tego kraju i ciągle
pracujemy nad jego udoskonaleniem.
Wybieramy sprawdzonych dostawców i najlepsze produkty portugalskie znane koneserom na całym świecie i mogące
zaspokoić oczekiwania najbardziej wymagających smakoszy.
Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem w Polsce najważniejszych marek produktów portugalskich: RAMIREZ,
COCAGNE, LA GONDOLA, MANNÁ (konserwy rybne: sardynki, makrele, makrelki tuńczyki i owoce morza),
OLIVEIRA DA SERRA (oliwa portugalska, oliwki, octy winne), NICOLA (kawa i herbata portugalska), DIATOSTA
(grzanki, tosty), Guaraná Antarctica, SUMOL, COMPAL (napoje gazowane, soki i nektary), Um Bongo.
Konsumenci stają się coraz lepiej poinformowani i coraz bardziej wymagający. Nie zadawala ich już doskonały
produkt. Szukają czegoś absolutnie wyjątkowego.
Specjalnie dla nich wprowadziliśmy do naszej oferty produkty luksusowe - GOURMET, z limitowanych serii m.in.
oliwy i słodycze TGTL - Think Global Taste Local, oliwę Angélica, oliwę Quinta do Casal Branco, kwiat soli Flor de
Sal Salmarim, Muxamę z tuńczyka (ratytas z suszonego tuńczyka) All Med Gourmet, octy i redukcje octów
CREATIVE.
Na specjalne zamówienia dostarczamy ręcznie robione czekolady i słodycze premium: Boa Boca oraz Mestre Cacau.
Wiemy, które marki i produkty portugalskie są najlepiej znane i najwyżej cenione w Portugalii i na świecie.
Wiemy, które łączą w sobie jakość, tradycję i prestiż.
Dzięki temu zyskaliśmy liczne grono Klientów, którzy razem z nami odkrywają niepowtarzalne i wyrafinowane
smaki kuchni portugalskiej! Jako cel pierwszoplanowy stawiamy sobie ich zadowolenie i zdrowie –
podporządkowujemy im nasze wszystkie działania.
Dla osiągnięcia naszego celu współpracujemy z najlepszymi dystrybutorami na terenie całej Polski. Docieramy do
najdalszych rejonów w kraju. Dostarczamy towary sami lub wysyłamy poprzez firmy spedycyjne, zawsze pilnując
terminowości i jakości dostaw.
Działamy z pasją!
Bogactwo kuchni portugalskiej wciąż nas zaskakuje i zachwyca.
Wierzymy, że w Portugalii jeszcze wiele jest do odkrycia...
Zapraszamy wszystkich chętnych, by wyruszyli z nami w podróż kulinarną.
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