
Ciresele si visinele vin direct la tine acasa
Daca supermarketurile din sudul tarii au fost "invadate" de cirese si visine importate din Bulgaria sau
Grecia, sibienii se pot considera norocosi: anul acesta a fost unul bun pentru samburoase, asa ca, vor
putea consuma fructe autohtone, de o calitate superioara. Inginerul Ioan Anghel de la S.C Horticola
International, cel mai mare producator de fructe din judet spune ca "Am avut in acest an o productie
foarte mare, astfel ca vom putea asigura necesarul pentru toata populatia judetului. Ca si in alte dati,
recomand fructele romanesti, care sunt superioare celor de import, atat in ceea ce priveste gustul, cat si
compozitia chimica. Din pacate pentru noi, in alte tari din Uniunea Europeana, cei care exporta fructe
primesc o subventie, ceea ce le permite sa vanda la preturi mai mici decat noi. Asa se explica faptul ca
pretul fructelor de import este mai mic. Dar, repet, nu trebuie sa neglijam calitatea fructelor pe care le
consumam".
  
  Cirese si visine livrate la clienti acasa 
  
  Cei de la Horticola International vin cu o oferta avantajoasa catre clienti: livreaza fructe la domiciliu, la
sediile firmelor, oriunde au nevoie cei care solicita fructe. "Comanda minima este de cinci kilograme. ii
sfatuim pe cei care doresc sa le livram fructele sa se asocieze, sa intocmeasca liste, iar noi le aducem unde
ne spun ei. Ducem la persoane fizice grupate, la firme, oriunde, cu conditia sa fie comenzi mai mari.
Pretul este de 6 lei/ kilogram, atat la cirese, cat si la visine. Pretul include si TVA. Bineinteles, livram si
la sediul din Viile Sibiului, nr. 56, cei care doresc sa vina aici pentru a cumpara, o pot face de luni pana
sambata, intre orele 8 - 16. Pentru relatii suplimentare, cei interesati pot suna si la numerele de telefon
0744762351 sau 0269.217069".
  
  Fructe in Piata Ţaraneasca si la magazinul de pe Luptei
  
  Cei care vor sa cumpere fructe de calitate de la Horticola o pot face si de la magazinul Horticola
International de pe strada Luptei (la pret de magazin) sau de la standul din Piata Ţaraneasca. Ioan Anghel
spune ca, la fiecare sfarsit de saptamana se formeaza cozi in Piata Ţaraneasca la fructele de la Horticola,
clientii declarandu-se foarte multumiti: "E un lucru foarte bun ca se da posibilitatea producatorilor
autohtoni sa comercializeze produse locale, de foarte buna calitate, in Piata Ţaraneasca. De multe ori
oamenii vin chiar la ora inchiderii si, cred ca daca programul s-ar prelungi, ar continua sa mai vina.
Fluxul mare de cumparatori demonstreaza ca, incetul cu incetul, consumatorul incepe sa caute calitatea".
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