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BROWNIES’DEN
ÖZEL ÜRETİM KURUMSAL
LEZZET KUTULARI

NEDEN BROWNIES BY 
LIMBURGIA?
Brownies by Limburgia olarak ödün vermeyeceğimiz şey-
lerin başında “kalite” gelir. Ürünlerimizde kullandığımız tüm 
hammaddeler, üretim prosesimizde yer alan tüm ekipman-
lar özenle seçilmekte, ürünlerimizin siz tüketicilerimizle bu-
luşuncaya kadar geçtiği tüm evreler titizlikle kontrol edil-
mektedir. Brownies by Limburgia için kalite kadar kalitenin 
sürekliliği de önemlidir. Tüketicilerimizin yediği her dilimde 
beklediği aynı lezzete ulaşması prensibimizdir.

Tamamen hijyenik koşullarda üretim yapan, üretim prosesi-
nin her aşaması gıda güvenliği anlayışına uygun, doğaya ve 
tüketiciye saygılı, en son teknolojinin olanaklarından yararla-
nan kuruluş olma özelliğimizi korumak , kalite politikamızın 
vazgeçilmez önceliğidir. Limburgia’nın hijyenik ve modern 
tesislerinde üretilen ürünlerimiz siparişinize özel üretilmekte 
ve özenle  paketlenmektedir. Yediğiniz her bir dilim brownie-
nin size yaşatacağı keyif ve yüzünüzde yaratacağı tebessüm 
bizim için önemlidir. Bizler işimizi tutkuyla yapıyoruz ve bun-
dan büyük bir keyif ve memnuniyet duyuyoruz.

Çabamız, müşterilerimizin de aynı memnuniyeti yakalaması 
ve bunun daimi olmasıdır….

NEDEN KURUMSAL 
HEDİYE?
Çalışanlarınıza doğum günlerinde tatlı bir sürpriz yapmak mı 
istiyorsunuz?.. Ya da yeni çalışmaya başladığınız müşterinize 
güzel bir başlangıç hediyesi göndermek mi?.. Kim bilir, belki 
de tüm çalışanlarınız yada müşterilerinize, onlara verdiğiniz 
değeri anlatacak, unutulmaz bir yeni yıl yada bayram arma-
ğanı vermeyi amaçlıyorsunuzdur?... Tam da bu noktada size 
yardımcı olmaya hazırız..

Size sunduğumuz seçenekleri inceleyin ve işinizi “Brownies 
by Limburgia” ile nasıl daha da lezzetli hale getirebileceği-
mizi görün!.. Çalışanlarınıza, iş ortaklarınıza yada müşterile-
rinize kendini özel ve ayrıcalıklı hissettirmek, ancak özel ve 
ayrıcalıklı bir hediye ile mümkündür. Prestijli hediye seçe-
neklerimiz hem kurum kimliğinize olumlu katkı sağlayacak 
hem de firmanıza olan bağlılığı arttıracaktır.

Özel tasarım kurumsal 
konseptinize uygun 
kılıflar ve kurdele rengi 
seçenekleri

Farklı ebatlarda 
tadımlık veya doyumluk 
lezzet kutuları

Firma logonuz ile
altın yaldız baskılı
kutu seçeneği

Birbirinden lezzetli
çeşitlerimizle yaratıcı 

kombinasyonlar

Daha şık mesajlar için
firmanıza özgü silikon 
mühür ve özelleştirilebilir 
mesaj kartı


