
Hasła przygotowane na potrzeby sieci marketów Intermarche, puszczane z głośników dla klientów 
sklepu jako informacja o świeżych wypiekach w dziale z pieczywem.
Kopiowanie zabronione.

A czy Ty kupiłeś już pieczywo? Właśnie wyjmujemy z pieca świeże, chrupiące i pyszne pieczywo w 
cenie już od 29 groszy! Sprawdź dział z pieczywem.

Uwaga – dobra okazja. Właśnie na dział z pieczywem dodajemy świeże bułki prosto z pieca w cenie 
od 29 groszy! Zapraszamy po nasze świeże wypieki!

Nie zapomnij o świeżym pieczywie na dziś. W dziale z pieczywem właśnie pojawiły się świeże, gorące 
bułki prosto z naszego pieca. 

Szanowny Kliencie, czy czujesz już zapach świeżych bułek, które właśnie wyciągnęliśmy dla Ciebie z 
pieca? Pyszne, gorące pieczywo. Zapraszam na dział z pieczywem, który znajduje się przy dojściu do 
kas.

Uwaga! Właśnie wyjmujemy świeże pieczywo z pieca. Intermarche poleca świeże, chrupiące i 
zaspokajające głód pieczywo. Do wyboru chleby, bagietki, 20 rodzajów bułek i inne pyszności. 

Raz spróbujesz i wyśmienity smak poczujesz! Codziennie, od samego rana, świeże pieczywo. Gorące i 
pachnące pieczywo tak blisko Ciebie. Zapraszamy

Czas na wyśmienity i świeży smak! Gorące pieczywo z pieca codziennie, co nawet 15 minut! Właśnie 
teraz dodajemy kolejną porcję świeżych, jeszcze ciepłych wypieków! Odwiedź nasz dział z pieczywem.



Hasła przygotowane na potrzeby sieci marketów Intermarche reklamujące poszczególne działy w 
sklepie.
Kopiowanie zabronione.

PIEKARNIA

Śniadanie, przekąska, kolacja...dobra pora na kromkę dobrego pieczywa jest zawsze. Nie czekaj aż 
wystygnie! Zapraszamy na świeże pieczywo (nazwa wypieczonych produktów) prosto z pieca.

Zapach i aromat świeżego pieczywa wodzi Cię za nos? To sygnał, że właśnie wyjęliśmy (nazwa 
wypieczonych produktów) z pieca! Chrupiące i pachnące, wyśmienicie smakujące!

Czy próbowałeś już świeżego pieczywa (nazwa wypieczonych produktów) z naszej piekarni? Masz 
teraz ku temu najlepszą okazję! Wypiekane na miejscu, jeszcze gorące! Zapraszamy!

KURCZAK

Nie masz pomysłu na obiad? Przygotowaliśmy go za Ciebie! Jeszcze gorące (nazwa produktu) – 
zasmakuj świeżości i wyśmienitych aromatów. Zapraszamy!

Nie przegap okazji, która czeka na Ciebie na stoisku z drobiem. O godzinie x wyciągnęliśmy (nazwa 
produktu), który doskonale sprawdzi się na dzisiejszy obiad lub kolacje. 

Szanowny kliencie, masz ochotę na coś wyjątkowego? Od świeżego, jeszcze gorącego (nazwa 
produktu) dzieli Cię kilka kroków. Tani i smaczny posiłek już gotowy!

Uwaga! To czas, aby spróbować czegoś wyjątkowo smacznego. Aromatyczny i soczysty (nazwa 
produktu) właśnie został wyjęty z pieca. Cena może Cię zaskoczyć.

Kolejna porcja świeżości właśnie została wyjęta z pieca! (Nazwa produktu) – świeże, pełne aromatu i 
smaku. Smaczny kąsek za niską cenę!

RYBY

Szef kuchni Intermarche na dzisiejszy obiad poleca świeże ryby! (Nazwy produktów) – przyjdź, 
sprawdź i rozkoszuj się smakiem.

Uwaga! Czy wiesz, że w każdą środę do Intermarche dostarczane są świeże ryby prosto z kutra? Tak, 
to prawda! Dzisiaj polecamy (nazwy produktów). Zapraszamy!

Ryba świeża czy mrożona? U nas tylko świeże i pełne wartości odżywczych (nazwy produktów). Smak,
który zapamiętasz na długo!

Ryba w Intermarche prosto z kutra! Dzisiaj polecamy (nazwy produktów). Świeże, zdrowe i 
pełnowartościowe. U nas dobra jakość w niskiej cenie.



Zdrowo, smacznie i świeżo w Intermarche! (Nazwy produktów) doskonałe uzupełnienie codziennej 
diety. Bogactwo wartości odżywczych w zaskakująco niskiej cenie!

WYROBY GARMAŻERYJNE

Dla nas liczy się smak i świeżość! A dla Ciebie? (Nazwa produktu) przygotowywane na miejscu dla 
Ciebie i Twojej rodziny. Zapraszamy!

Zgłodniałeś? O godzinie X przyrządziliśmy świeże (nazwa produktu). Robione u nas, tu, na miejscu. 
Gwarancja smaku i najwyższej jakości. 

Uwaga – nie przegap (nazwa produktu), które o godzinie X zostały przyrządzone tu – na miejscu. 
Poznaj smak, który uzależnia. 

CIASTA

Małe co nieco dla łasuchów i miłośników słodkości! Świeże ciasta, wypiekane na miejscu – (nazwy 
produktów) czekają na Ciebie w naszej cukierni. Tylko X zł za kilogram!

Według naszej tajemnej receptury o godzinie X przyrządziliśmy smaczne i świeże (nazwy produktów). 
A Ty znasz już ich smak? Uwaga – tylko X zł za kilogram!

Kuszące aromatem i uzależniające smakiem, jeszcze gorące (nazwy produktów) wypiekane na 
miejscu! X zł za kilogram rozkoszy dla podniebienia!



Hasła reklamowe tworzone dla  Kurort Immobilien - polskiej marki kierowanej dla klientów z Niemiec.
Hasła docelowo zostały stworzone w języku niemieckim.
Kopiowanie zabronione.

1. 
Twoja bezpieczna przystań do inwestowania

Jesteś w miejscu, gdzie możesz znaleźć apartament pod inwestycje

2.

Pewne zyski z rozsądną stopą zwrotu

Rozejrzyj się u nas. Mamy dla Ciebie wiele ciekawych inwestycji

3.

Kurortmobilien - rozsądne miejsce na inwestycje

Apartamenty na sprzedaż na Pomorzu Zachodnim w Polsce

4.

Nieruchomość w Polsce. Zysk i relax
Kupuj w pełni bezpiecznie i ciesz się zyskami



Hasła reklamowe tworzone dla marki AlpinBud.pl
Kopiowanie zabronione.

1. AlpinBud – sztuka aranżacji nowoczesnych przestrzeni

2. AlpinBud – sztukateria budowania wizerunku Twojego budynku


