
Website URL http://www.ranking.net.pl/22170

Coffeedesk.biz- Kawa z całego świata
http://coffeedesk.biz

U nas, w Coffeedesk.biz, największą pasją była, jest i zawsze będzie kawa - ta najlepszej gatunki, parzona i
podawana przez mistrzów baristów, którą można smakować bez końca. Wśród naszych propozycji
odnajdziecie wysokiej jakości kawy z różnych stron świata, do degustowania przez Waszych pracowników,
klientów, a także klientów sklepów lub kawiarni. Chętnie posłużymy Wam jako doradcy, kiedy będziecie
chcieli otworzyć sklep z kawą lub kawiarnię. Pomożemy Wam wszystko zaprojektować, zaplanować dostawy
i przeszkolić personel pod okiem naszych mistrzów baristów. Zakupione za naszym pośrednictwem
urządzenia będą objęte naprawą w ramach gwarancji. Także aranżowanie spotkań nie będzie dla Was niczym
trudnym przy naszym wsparciu i dzięki wysłanej przez nas profesjonalnej obsłudze. Wtedy wyjątkową kawą
będzie mógł się delektować każdy przybyły na spotkanie gość.Chcemy powierzyć Wam naszą pasję do kawy,
aby ten czarny, dodający energii napój stał się także Waszym ulubionym. Komponujemy upominki kawowe,
które możecie podarować swoim znajomym lub kontrahentom. Zapraszamy do zaznajomienia się z naszą
ofertą na http://coffeedesk.biz.
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