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BROWNIES’DEN
Özel üretim kurumsal lezzetler

Özenle seçtiğimiz en iyi kalitede ve en 
taze hammaddeleri bilgi birikimi-

miz, kalitemiz ve özenimizle birleştirdik…
Ve işte sonuç: Brownies by Limburgia.
 
Brownies by Limburgia olarak ödün ver-
meyeceğimiz şeylerin başında “kalite” 
gelir. Ürünlerimizde kullandığımız tüm 
hammaddeler, üretim prosesimizde yer 
alan tüm ekipmanlar özenle seçilmekte, 
ürünlerimizin siz tüketicilerimizle buluşun-
caya kadar geçtiği tüm evreler titizlikle 
kontrol edilmektedir. Brownies by Limbur-
gia için  kalite kadar kalitenin sürekliliği 
de önemlidir. Tüketicilerimizin yediği her 
dilimde beklediği aynı lezzete ulaşması 
prensibimizdir. 

Tamamen hijyenik koşullarda üretim ya-
pan, üretim prosesinin her aşaması gıda 
güvenliği anlayışına uygun, doğaya ve 
tüketiciye saygılı, en son teknolojinin 

olanaklarından yararlanan kuruluş olma 
özelliğimizi korumak , kalite politikamızın 
vazgeçilmez önceliğidir.

İlave koruyucu madde içermeyen, ger-
çek pancar şekeri ve Callebaut çikolata-
sıyla yapılmış,  Limburgia’nın hijyenik ve 
modern tesislerinde üretilen ürünlerimiz 
siparişinize özel üretilmekte ve özenle 
paketlenmektedir.

Yediğiniz her bir dilim brownienin size 
yaşatacağı keyif ve yüzünüzde yarata-
cağı tebessüm bizim için önemlidir. Bizler 
işimizi tutkuyla yapıyoruz ve bundan bü-
yük bir keyif ve memnuniyet duyuyoruz. 
Çabamız, müşterilerimizin de aynı mem-
nuniyeti yakalaması  ve bunun daimi ol-
masıdır….



ÜRÜNLERİMİZ
• KLASİK BROWNIE
• KAHVELİ VE ÜÇ ÇİKOLATALI BROWNIE 
• KAYISILI BROWNIE
• BEYAZ ÇİKOLATALI BROWNIE
• NANELİ BROWNIE
• ORMAN MEYVELİ VE BEYAZ ÇİKOLATALI BROWNIE
• PORTAKALLI BROWNIE
• TAHİNLİ BROWNIE
• WAFFLE PARÇACIKLI BROWNIE
• VİŞNELİ VE KIRMIZI KADİFE KEKLİ BROWNIE
• YER FISTIKLI VE FISTIK EZMELİ BROWNIE



Çalışanlarınıza doğum günlerinde 
tatlı bir sürpriz yapmak mı istiyorsu-

nuz?.. Ya da yeni çalışmaya başladığınız 
müşterinize güzel bir başlangıç hediyesi 
göndermek mi?.. Kim bilir, belki de tüm 
çalışanlarınız yada müşterilerinize, on-
lara verdiğiniz değeri anlatacak, unutul-
maz bir yeni yıl yada bayram armağanı 
vermeyi amaçlıyorsunuzdur?... Tam da bu 
noktada size yardımcı olmaya hazırız.. 
Size sunduğumuz seçenekleri inceleyin 

ve işinizi “Brownies by Limburgia” ile na-
sıl daha da lezzetli hale getirebileceğimi-
zi görün!..

Çalışanlarınıza, iş ortaklarınıza yada 
müşterilerinize kendini özel ve ayrıcalık-
lı hissettirmek, ancak özel ve ayrıcalıklı 
bir hediye ile mümkündür. Prestijli hedi-
ye seçeneklerimiz hem kurum kimliğinize 
olumlu katkı sağlayacak hem de firmanı-
za olan bağlılığı arttıracaktır.

NEDEN KURUMSAL 
HEDİYE?



KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR
SEÇENEKLER
 Kurdele Baskı

 Mühür ve Mühür Mumu
Mühür: Kaliteli pirinç mühür.
Tipi: Ahşap saplı veya metal saplı
Ebatlar:  3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 ve 5,5 cm.
Mühür Mumu: Esnek slikon mum
Mum Renkleri: Kırmızı, Bordo, Altın, 
Gümüş. Diğer seçenekler  için bilgi 
alınız.   

Kurumsal kimliğinizi yansıtan kurdele ve baskı seçeneklerimiz ile ilgili detaylar 
sipariş öncesi projelendirilecektir. 



KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR
SEÇENEKLER
 Özel mesaj kartı

Kağıt tipi : 300 gr. Kuşe  
Renk : Renkli veya siyah beyaz baskı   
Ebatlar : 10x15 cm dikdörtgen biçimli

Kurumsal kimliğinizi yansıtan mesaj kart seçenekleri için özel çalışma yapmak 
imkanlar dahilindedir.



www.brownies.com.tr


