Škola je zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL
Dodavatel Laktea, o.p.s., nabízí :
* pestrý sortiment čerstvého ovoce a zeleniny s upřednostněním české produkce
* netradiční druhy ovoce a zeleniny
* dodávky ovocných a zeleninových 100% šťáv a moštů
* vysoká kvalita a čerstvost
* vzorky dodávaných produktů i pro učitele
* výběr produktů vhodných ke konzumaci ve škole a v optimálním balení
* počet porcí na žáka cca 3-4 kusy měsíčně
* závozy do školy cca 2x za měsíc
* snadnou komunikaci mailem, včetně operativních změn v počtech žáků
* zkušenosti se složitými situacemi jako jsou povodně, mimořádné prázdniny jednotlivých
škol, školy v přírodě, apod.
* informace o plánovaném dodání produktů v následujícím týdnu, mailem a na
www.ovocedoskol.eu
* podpora povinných podpůrných programů - např. soutěže, informace o ovoci, letáky,
web Fitkonto,
* webové prostředí pro školu s informacemi o dodávkách, včetně plánovaného dne
dodání
* bezplatnou telefonní a faxovou linku
* dodávky všem bez ohledu na vzdálenost nebo počet žáků
* okamžité vyřizování případných reklamací
* podpora místního regionu a zaměstnanosti - dodávky z našich středisek v
blízkosti Vaší školy

* profesionální a individuální přístup ke každému z Vás, s využitím mnohaletých
zkušeností
PŘIPRAVUJEME:
* dod ávky ovocných či zeleninových salátů - pro školy, které budou mít
zájem a možnost uchovat chlazené výrobky
* mož nost přizpůsobit termíny popř. četnost závozů dle požadavků
školy
* informace o čase dodávky zaslaná formou sms zprávy
* exkurze vybraných škol do sadů a farem
* specializované výukové programy o zdravém životním stylu
* pokračování soutěže Škola plná ovoce
Do škol dodáváme.:
nektarinky, mandarinky, banány, jablka, kaki, pomeranče, hrušky, mrkve, kiwi,
papriky, blumy, ředkvičky, rajčata i cherry rajčata, meruňky, okurky a také 100%
ovocné šťávy či mošty (pomerančové, jahodové, broskvové, jablečné, banánové,
ananasové, mrkvové, černý rybíz, višeň, atd.)
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