
Traditie din Marginimea Sibiului
Fabrica de lapte Sevis se relanseaza pe piata din Romania printr-o noua imagine a logoului si propune
clientilor sai sa guste bunatatile din Marginimea Sibiului, un loc incarcat de traditie si plin de
semnificatii. 
  
  SEVIŞ din Marginimea Sibiului va prezenta oficial noul logo la Bucharest Food Festival, cel mai mare
eveniment de cultura gastronomica din tara noatra. Evenimentul va avea loc in Parcul Tineretului, in
perioada 24-26 septembrie 2010 si va gazdui doua actiuni gastonomice importante la care SEVIŞ din
Marginimea Sibiului va fi partener. 
  
  "SEVIŞ din Marginimea Sibiului isi lanseaza noul logo care pune mai mult accent pe traditia locala si
evidenta a Sibiului la Bucharest Food Festival si va fi partener la cele doua recorduri WRA omologate si
anume: Sandwich-ul European, care va avea o lungime de 27 de m, unde vom pune la dispozitia
organizatorilor Cascavalul Dalia si la Tortul de Clatite, care va avea o inaltime de 2,7 metri si pentru care
vom participa cu Laptele SEVIŞ. Cele doua produse vor fi donate, dupa omologare, unui centru social.''
declara directorul general Bunea Radu. 
  
  SEVIŞ din Marginimea Sibiului insemna calitate si traditie si, se mandrete cu o echipa de specialisti din
domeniul agricol, zootehnic si de prelucrare a laptelui. Fabrica de lapte SEVIŞ produce, prin utilaje de
ultima generatie, toata gama de produse lactate, iar retetele dupa care laptele este prelucrat sunt
influentate de traditia Marginimii Sibiului. 
  
  Infiintata in anul 2009 Fabrica de lapte SEVIŞ din Marginimea Sibiului a pus la dispozitia clinetilor sai
produse de cea mai buna calitate printr-o tehnologie de ultima generatie si in conformitate cu standardele
europene. Raportul calitate - pret este cel care ofera produselor SEVIŞ competitivitate pe piata produselor
lactate. Investitia initiala in Fabrica de lapte Sevis a fost de 9 milioane de euro, iar prin rebranduire,
conducerea acesteia aproximeaza o cifra de afaceri de 4 milioane euro in acest an. 
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