Αθήνα, 04/2020
Αγαπητοί συμπολίτες μας,
Η περίοδος αυτή είναι αναμφίβολα, δύσκολη για όλους μας. Όπως και πολλοί συνάδελφοι μας, αποφασίσαμε
να μείνουμε ανοιχτά και να συνεχίσουμε να προμηθεύουμε αυθημερόν -όπως εδώ και 25 χρόνια- τα σπίτια
των Αθηναίων με τα ολόφρεσκα, Αιγιοπελαγίτικα ψάρια μας. Συμβάλλουμε έτσι και εμείς ώστε διατροφικά,
να μην λείψουν τα ποιοτικά μας προϊόντα από κανένα σπίτι.
Όσοι μας ξέρετε, μέλημα μας ήταν πάντα - ανεξαρτήτως κορονοϊού - οι συνθήκες συσκευασίας, καθαρισμού
και μεταφοράς των αλιευμάτων σας να είναι υγειονομικά απολύτως ασφαλείς. Αποκλειστικά στο ιχθυοπωλείο
μας λοιπόν, τα ψάρια σας:
1. Αφού καθαριστούν σχολαστικά
2. Συσκευάζονται σε κενό αέρα και μπαίνουν σε ειδικές αντισηπτικές σακούλες τροφίμων σε μηχανή κενού
αέρα vacuum. Τα ψάρια μέσα στο vacuum διατηρούνται ολόφρεσκα, χωρίς να χάνουν τα θρεπτικά συστατικά
τους αλλά ούτε και την υπέροχη γεύση τους!
3. Τέλος, όλη η συσκευασία τους πριν φτάσει σπίτι σας απολυμαίνεται με ειδικό μηχάνημα ατμού. Έτσι η
μεταφορά των ψαριών στο χώρο σας είναι εντελώς άοσμη και υγειονομικά απολύτως ασφαλής!
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:

Μπορείτε να παραγγείλετε τα ψάρια σας:
1. Είτε με την φυσική σας παρουσία στο ιχθυοπωλείο μας (Εξυπηρετείται ένα άτομο εντός χώρου την φορά)
2. Τηλεφωνικά στο 210 7706215 ή στο 6983772894
3. Με βιντεοκλήση στο Viber της επιχείρησης (6983772894) όπου μπορείτε να διαλέξετε τα ψάρια της
αρεσκείας σας από τον πάγκο μας!
ΑΠΟΣΤΟΛΗ:

Η παράδοση των παραγγελιών στον χώρο σας γίνεται αποκλειστικά από εμένα τον ίδιο, με το ειδικό μας
αυτοκίνητο-ψυγείο μαζί με όλα τα προστατευτικά μέτρα (γάντια, μάσκες).
ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

Εκτός από μετρητά, υπάρχει πάντα η δυνατότητα πληρωμής στον χώρο σας με κάρτα (ανέπαφα ή όχι).
Τέλος, όλοι εμείς στον τομέα της προμήθειας τροφίμων, συνεχίζουμε μαζί, εν μέσω πανδημίας, να
εξυπηρετούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και ανθρώπινα μπορούμε το συλλογικό συμφέρον.
Με εκτίμηση,
Στρατής Μπουρνούς
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