BINNENKORT OOK BIJ
U IN DE SUPERMARKT!

KROKANT VAN BUITEN,
CHEWY VAN BINNEN!

Branded Dutchhomemade banners!

DUTCHHOMEMADE =
ILOVEMACARONS
De liefde en passie voor het product macarons slaat al gauw om
in een heerlijke verslaving. DutchHomemade = ILOVEMACARONS
en gaat met volle enthousiasme en passie de productie aan door
het maken van heerlijk gekleurde en lekkere macarons. Kom langs
in één van de supermarkten waar onze heerlijke macarons verkrijgbaar zijn.

De macaron is van oorsprong een Frans koekje, bestaande uit twee luchtige amandelschuimpjes met een smaakvolle ganache vulling ertussen. De koekjes bestaan uit amandel-

Frisco Zeegelaar
Onze macaronbakker
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meel, poedersuiker, glucosestroop en eiwit en zijn daarom glutenvrij! De macaron koekjes zijn
krokant van buiten en chewy van binnen.

KROKANT VAN BUITEN,
CHEWY VAN BINNEN!
5cm doorsnee

Dutchhomemade Retail macarons zijn groter van formaat
dan de Franse variant. Door onze speciale bereidingswijze
en het hoge gehalte aan amandelmeel onderscheiden
de Dutchhomemade Retail macarons zich van de rest. De
subtiele combinaties van de beste chocolade, vruchten,

Gemiddeld
30 gram

PLACEMENT
VOORSTEL

kruiden, noten en nog veel meer zorgen voor een harmonieuze en ware smaaksensatie. De mooie kleuren en ruime variatie aan heerlijke smaken maken de Dutchhomemade Retail macarons immens populair.

Extra veel amandelmeel ->
extra chewy en langer houdbaar!

Deze smaken zijn verkrijgbaar in de supermarkt

DOUBLE
DUTCH

PURE
AFRICA

Betreft:		

Voorstel voor inzet DHM Retail in uw supermarkt

Producten:		

3 typen luxe verpakking voorzien van elk 4 smaken

Verpakking verkoopo p/st.: € 5,95 incl. BTW

VIVA
ITALIA

Verpakking inkoop p/st.:

€ 3,55 excl. BTW

Startvoorraad per winkel:

9 colli. 3 per smaak

THT:		

Onder -16 graden circa 9-12 maanden

Leveringsconditie:

Franco vanaf 6 colli

Levertijd: 		

5 werkdagen

Bestelprocedure: 		

Via online portal www.dhmretail.nl

Overig:		

Op alle uitingen, plaatsingen en producten zijn

		

onze algemene voorwaarden van toepassing

		
COMPLEET
DUTCH COOKIES & CREAM*
Een kleurrijke macaron met
28% Fairtrade cacao en
echte Bastogne koekjes.

SALTED CARAMEL
Satijnzachte caramel macaron van 44% Fairtrade cacao
en een snufje zeezout.

ITALIAN COOKIE
Vulling van witte chocolade en
fluweelzachte mascarpone.

PEANUT BUTTER**
Een inspirerende macaron
van 28% Fairtrade cacao en
fantastische pinda’s.

CHOCOLATE
Een heerlijke macaron van
64,5% Peru origine chocolade
en cacaoboter.

PISTACHIO**
Deze bijzondere macaron
is gemaakt van 100% pure
pistachenoten en verrijkt
met 28% Fairtrade cacao.

STRAWBERRY
Een heerlijk zoete macaron
van 28% Fairtrade cacao
en natuurlijk aardbei.

COCONUT
Een exotische verrassing
met 28% Fairtrade cacao
en verfijnde kokos.

TIRAMISU
Een fraaie macaron van 28%
cacao met heerlijk romige
tiramisu en mascarpone.

SPECULOOS*
Een ware sensatie voor de
smaakpapillen; 28% Fairtrade
cacao met speculaas koek.

BANANA
Let’s go bananas met 44%
Fairtrade cacao en fruitige
bananen.

HAZELNUT / NUTELLA
Een echte verwennerij;
44% Fairtrade cacao en 28%
heerlijke Nutella-Hazelnoot.

PAKKET

Inclusief 1 jaar fabrieksgarantie op de branded vriezer

In het pakket per vestiging
- Branded vriezer

- Roll up banner in huisstijl
- Digitale high resolution visuals t.b.v. eigen reclame-uitingen online/offline
- Rondleiding fabriek en productuitleg. Maximaal 2 personen per vestiging
- Ondersteuning op locatie in voortraject en voorbereidingen productlancering
(In dit startpakket zit geen voorraad macarons)

