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Dobrý den, vážený pane Uhlíři,
předem nové objednávky bych Vám chtěla vyslovit pochvalu.
Oplatky jdou výborně na odbyt a jsou pro nás opravdu zajímavá propagace.
Návštěvníci si z pobytu u nás odvážejí praktický upomínkový dárek, pro
naše spolupracovníky a partnery máme nevšední prezentační pozornost a
pro dětské účastníky četných soutěží, které pořádáme, máme atraktivní
odměny. S ohledem na příjemnou cenu si můžeme dovolit obdarovat
každého. Na obal se nakonec vešly všechny důležité informace a tak jsme
nejenom vidět, ale teď už dokonce i k smlsnutí. Na základě Vašeho
doporučení jsme otestovali na první dodávce všechny příchutě, a tedy nová
objednávka bude přizpůsobena největšímu zájmu, i když nám tu chutnají
všechny a vybrat tu nejlepší se nám nepovedlo.
Ještě nakonec malé přiznání.
Když jste nám oplatky doručili, nebyla jsem přítomná a personál neuložil
krabice na místo, ale nechal je na podlaze v kuchyni. Naneštěstí v noci
praskla hadička s přívodem vody do myčky a do rána byla kuchyně pod
vodou. Samozřejmě Vaše oplatky také, tedy jen 2 spodní krabice. Po
rozbalení jedné, byly krabičky netknuté a ve druhé pouze asi 6 balení
propustilo růžkem malinko vlhkosti, která se ale k oplatkám vůbec
nedostala. Po vysušení ani na obale nebylo znát, že k něčemu
podobnému došlo. Poškozené balíčky jsme bez úhony zdegustovali a i tak
oplatky byly stále křehoučké. Je vidět, že Vaše precizní práce nám ušetřila
velkou škodu. Jak tisk krabiček je velice kvalitní, tak vlastní balení je
dokonalé. Moc mě to potěšilo a děkuji za tak perfektní, poctivou a přitom
cenově velice přijatelnou práci. Všude Vás doporučujeme.
Jsem moc ráda, že jsme šli do této spolupráce.
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