Mini Εν Ελλάδι: 100% απόλαυση Creta Farms οπουδήποτε σε
οποιαδήποτε στιγμή
Για πρώτη φορά το αλλαντικό σε ατομική μερίδα από την Creta Farms πάει παντού!
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2015 – H Creta Farms καινοτομεί για ακόμα μια φορά και παρουσιάζει
τη νέα της σειρά Mini Εν Ελλάδι, το αλλαντικό στην πιο πρωτοποριακή και απολαυστική του
διάσταση! Τα Mini Εν Ελλάδι κυκλοφορούν σε συσκευασίες των 8 ατομικών μερίδων σε τρείς
αγαπημένες γεύσεις, πάριζα, ζαμπόν και γαλοπούλα, με την εγγύηση της μοναδικής συνταγής Εν
Ελλάδι, που συνδυάζει εκλεκτό κρέας & εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Επιπλέον δεν περιέχουν
γλουτένη.
Η μοναδική πρωτοποριακή τους συσκευασία προφυλάσσει όλα τα αρώματα, τη φρεσκάδα και
τη νοστιμιά τους, ώστε κάθε φορά που καταναλώνονται να είναι σα να κόπηκαν εκείνη τη
στιγμή από τον πάγκο των αλλαντικών.
Τα Mini Εν Ελλάδι, εκτός από πολύ γευστικά αποτελούν και το απόλυτο σνακ για όλες τις
περιστάσεις, αφού μπορούν να καταναλωθούν παντού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Χάρη
στην ατομική, πρακτική τους συσκευασία ανοίγουν εύκολα & γρήγορα χωρίς να έρχονται σε
επαφή με τα χέρια με αποτέλεσμα να μπορούν να καταναλωθούν από όλους, οπουδήποτε και
οποιαδήποτε στιγμή. Αποθηκεύονται και μεταφέρονται πολύ εύκολα παντού, καθώς δεν
λερώνουν και χωράνε παντού. Συνδυάζονται τέλεια με κουλούρι, τυρί, κριτσίνι και κράκερ και με
πολυάριθμες άλλες γευστικές προτάσεις.
Η νέα ταινία των Mini Εν Ελλάδι, που έχει αρχίσει ήδη να προβάλλεται, παρουσιάζει με
ευφάνταστο τρόπο το μήνυμα «Κάθε φορά, σαν την πρώτη φορά» καθώς και τα στοιχεία που
συνδυάζει το νέο προϊόν της Creta Farms: απόλαυση, φροντίδα και πρακτικότητα. Τα Mini Εν
Ελλάδι, χάρη στη πρωτοποριακή τους συσκευασία, ακολουθούν τους ήρωες της ταινίας στο
σχολείο, στη δουλειά, στη διασκέδαση προσφέροντας αξεπέραστη γεύση και φρεσκάδα, κάθε
φορά, σαν την πρώτη φορά. Η νέα διαφημιστική ταινία της Creta Farms για τα Mini Εν Ελλάδι
υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρεία Pollen.
Τα Mini Εν Ελλάδι ήρθαν για να αλλάξουν την έννοια των αλλαντικών και να χαρίσουν
απολαυστικές στιγμές νοστιμιάς με την αξεπέραστη ποιότητα της Creta Farms, παντού και
πάντα. Η γνωστή, ακαταμάχητη γεύση των αλλαντικών Εν Ελλάδι, με εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο,
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εξασφαλίζοντας έτσι άριστη ποιότητα, απόλαυση και φρεσκάδα μέχρι και το τελευταίο τεμάχιο.

Ε: info@cretafarm.gr | www.cretafarm.gr

***
Η Creta Farms, μία αμιγώς ελληνική εταιρεία που ξεκίνησε το 1970 από την Κρήτη, αποτελεί σήμερα τον ηγέτη στην αγορά
αλλαντικών και παραγωγής χοιρινού κρέατος στην Ελλάδα. Η εταιρεία παράγει από το 2001 την καινοτόμα, υψηλής διατροφικής
αξίας σειρά αλλαντικών Εν Ελλάδι με την εξαιρετική γεύση που μόνο το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μπορεί να προσφέρει. Στόχος
της Creta Farms είναι να πρωτοστατήσει στην παγκόσμια τάση για υγιεινή διατροφή παράγοντας καινοτόμα προϊόντα που
ενισχύουν το προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων παγκοσμίως.
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