Frenchy - Η απόλαυση που έλειπε από το καλοκαίρι!
Written by Foodbites

Το καλοκαίρι είναι η εποχή που όλοι αναζητούμε κάτι νέο και πρωτότυπο που θα
συντροφεύσει τις πρωινές αλλά και απογευματινές εξόδους! Μια νέα πρόταση από τη
γνωστή μάρκα καφέ Douwe Egberts έρχεται να σας συναρπάσει! Frenchy, ο μοναδικός
παγωμένος γαλλικός καφές που μπορείτε να απολαύσετε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ο Frenchy αποτελεί «έμπνευση» ενός Έλληνα barista, ο οποίος θέλησε να ανταποκριθεί
στην ανάγκη των πελατών του για παγωμένο γαλλικό καφέ. Η ιδέα αυτή αποτέλεσε
αφετηρία για τον Douwe Egberts για ένα συναρπαστικό ταξίδι απόλαυσης και έτσι
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γεννήθηκε ο Frenchy. Ο Frenchy παρασκευάζεται με το πάτημα ενός κουμπιού, από το
πρωτοποριακό σύστημα ροφημάτων καφέ Cafitesse δίνοντας σας την ευκαιρία να
απολαύσετε παγωμένο φρεσκοφτιαγμένο γαλλικό καφέ με ή χωρίς αφρόγαλα, με
αναλλοίωτη γεύση και άρωμα.
Παράλληλα, θέλοντας να τιμήσει τη «γενέτειρα» του Frenchy, ο Douwe Egberts αποφάσισε
να παρουσιάσει σε πανευρωπαϊκή πρεμιέρα τον Frenchy, στην Ελλάδα, λίγο πριν εξαπλωθεί
η φήμη του, εντός και εκτός συνόρων!
O Frenchy σερβίρεται σε επιλεγμένες καφετέριες στην Ελλάδα. Βρείτε τον Frenchy και
στην καινούργια σελίδα του στο facebook: www. facebook.com/frenchygreece , και μάθετε
ό,τι νεότερο, καθώς και τα σημεία που μπορείτε να τον απολαύσετε σε όλη την Ελλάδα.

Πληροφορίες για την εταιρεία DE Master Blenders 1753
Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες καφέ & τσαγιού διεθνώς, με εμπειρία 260
χρόνων στον καφέ. Mε έδρα την Ολλανδία, διαθέτει διεθνή επιτυχημένα brands σε 45
χώρες. Με 7.500 εργαζόμενους και 70 δις φλιτζάνια καφέ το χρόνο ανά τον κόσμο αποτελεί
μια δυναμική παρουσία τόσο στο λιανεμπόριο, όσο και στην αγορά Μαζικής Εστίασης.
Η DE Master Blenders 1753 λειτουργεί στην Ελλάδα με το διακριτικό τίτλο BRAVO A.E,
απασχολώντας 70 εργαζομένους. Η εταιρεία διαθέτει στην ελληνική αγορά Μαζικής
Εστίασης, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αντιπροσώπων και συνεργατών, διάσημα
προϊόντα, όπως: το σύστημα ροφημάτων καφέ Cafitesse από τον Douwe Egberts, τον
espresso Piazza D’ Oro και Douwe Egberts, τον ελληνικό καφέ Bravo, μια κλασική αξία 85
ετών , τoν στιγμιαίο καφέ Douwe Egberts, μια ποικιλία απολαυστικών γεύσεων τσαγιού
Pickwick, καθώς και τα γλυκαντικά Natreen.
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