NOWE LODY

DLA WIELKICH MAŁYCH BOHATERÓW

NAJBARDZIEJ ZNANA BAJKA
TERAZ W TWOJEJ LODZIARNI!
Uwielbiana przez dzieci dzielna ekipa piesków ma nową misję:
pozwolić Twoim Klientom spróbować nowego smaku lodów
zainspirowanego Psim Patrolem.
Psi Patrol to fenomen, współczesna bajka,
która podbiła serca dzieci i rodziców na całym świecie.
Nowe lody mają przepyszny ciasteczkowy smak,
w kolorze nieba Zatoki Przygód,
wzbogacony kolorowym konfetti.
Razem z produktami do lodów, MEC3
zapewnia gadżety, zawsze poszukiwane
przez małych smakoszy.
Ruszaj z psią paczką
po zwycięstwo!

EKWIPUNEK
DLA DZIELNYCH
LODZIARNI

A kiedy już zrobisz spektakularne lody Psi Patrol...

Zareklamuj je!

W zestawie Psi Patrol otrzymasz materiały promocyjne,
dzięki którym podbijesz serce każdego dzieciaka,
od pierwszego liźnięcia i pierwszego spojrzenia.
SKACZĄCE PIŁECZKI* I DYSPENSER
Fantastyczny smak lodów Psi Patrol to jeszcze nic!
Teraz Twoi mali klienci będą mogli kolekcjonować sympatyczne
piłeczki z wizerunkami ich ukochanych psiaków.
Rodzice nie będą mieli wyjścia!
SZYLDZIK DO LODÓW
Wskaże Twojemu małemu klientowi
gdzie jest to, po co przyszedł.
*piłeczki mają atest dla dzieci powyżej 3 lat

Zestaw Psi Patrol zawiera:

10 torebek po 1,25 kg bazy Psi Patrol, torebkę 1 kg różnokolorowych drażetek
o smaku czekolady, szyldzik z logotypem Psi Patrol, skaczące piłeczki z postaciami
z Psiego Patrolu, do kolekcjonowania - 360 szt., Dyspenser piłeczek 1 szt.

SZYLDZIK

DYSPENSER + SKACZĄCE KULECZKI

ŻYJ MARZENIAMI!
GRAFIKA 3D NA PODŁOGĘ,
ŚWIETNA Z KAŻDEJ STRONY!
Oprócz skaczących piłeczek
otrzymasz przyciągającą uwagę
samoprzylepną naklejkę 3D
o wymiarach 39x59 cm.

NAKLEJKA 3D NA PODŁOGĘ

Umieść ją na na podłodze w widocznym
miejscu, a zaintrygujesz wszystkich
obrazami zmieniającymi się zależnie
od kąta patrzenia.

`

NAJLEPSZY W AKCJI !
Zestaw PSI PATROL x 13,5 Kg
kod 14860

NAJLEPSZA ROBOTA !
1 torebka Bazy Psi Patrol (1,25 kg) + 2,5 l wody.
Rozprowadzić produkt w wodzie.
Wlać mieszankę do frezera i włączyć zamrażanie.
Wyłożyć gotową masę do kuwety i obficie obsypać
kolorowymi drażetkami o smaku czekolady
(ok. 100 g na kuwetę).
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