Despre noi
Phoenix Ind S.A. este unul dintre principalii producători de biscuiți din
România și S-E Europei. Ne mândrim cu produsele noastre, cu istoricul
companiei, cu fabrica noastră modernă, suntem focusați pe calitate. Gama
largă de biscuiți simpli și cu cremă incluzând biscuiți aperitivi, sandwich-ul
clasic românesc și petite beurre ne fac potriviți pentru clienți cu profiluri
diverse.
Povestea noastră începe ca o afacere de familie în 1995, pe mal de Dunăre,
în Brăila, oraș cu tradiție în domeniul biscuiților. Începând cu 2008 afacerea a
fost preluată de o echipă tânără și dinamică, dornică de a duce brandul Phoenix
în topul producătorilor de biscuiți. Din 2015 până în prezent fabrica se
modernizează în toate privințele la cele mai înalte standarde europene. Odată
cu instalarea unei noi linii de producție manufacturată de unul din liderii
mondiali în domeniu, Phoenix începe o nouă eră în care apar produse inovative,
noi gusturi, arome și ambalaje ce performează cu succes pe piețe din Europa și
Asia alături de produse similare ale marilor corporații.
Astfel, gustul inconfundabil al biscuiților Phoenix a fost îmbunătățit în
mod constant, lucru ce a contribuit la ceea ce este compania astăzi: o afacere modernă și de succes.
Calitatea la Phoenix nu se limitează doar la produse ci se referă și la oameni. Managerii și personalul nostru sunt foarte
calificati și sunt cei mai buni în domeniile în care profesează.
Calitățile biscuiților Phoenix
ź

Ingrediente

Desigur, gustul bun vine din ingrediente. În rețetele noastre le folosim pe cele mai bune, evitând aditivii dăunători sănătății.
Mierea naturală, cacao de cea mai bună calitate, untul românesc și nucile se numără printre ingredientele folosite de noi.
Folosim numai grăsimi vegetale nehidrogenate. Toate produsele sunt testate și analizate în noul nostru laborator.
ź

Experiență

Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu, Phoenix a rămas în piață și a crescut datorită păstrării valorilor tradiționale pe
care însă le-a abordat într-o manieră modernă folosind utilaje și tehnologii de ultimă generație. Phoenix este o companie
dinamică care se remarcă prin flexibilitatea cu care se adaptează tendințelor pieței și nevoilor clienților.
ź

Calitate

Când vine vorba de calitate, compania noastră nu face nici un compromis. Am
implementat standarde de calitate și siguranța alimentului precum ISO și
HACCP, asigurând, de la alegerea materiei prime, până la prelucrare,
ambalare și livrarea produselor un mediu supus exigențelor de igienă și
trasabilitate.
ź

Seriozitate

Suntem mândri că toți partenerii noștri naționali sau internaționali se referă
la Phoenix ca la un partener serios și de încredere. Asta pentru că au găsit în
noi un furnizor care își respectă angajamentele, care asigură mereu o calitate a
produselor constantă, fără fluctuații și care în timp și-a construit o reputație
excelentă ce se traduce prin relații comerciale pe termen lung.
Vă invităm să încercați produsele noastre și veți înțelege pe deplin de ce ne
mândrim că biscuiții noștri poartă eticheta "Made in Romania" .

Biscuiț
i sandwich
Cacao 25gr
25gr
Cremă lapte

Cocos 25gr

Miere 25gr

gr
Lămâie 25

Cappuccino

25gr

PHOENIX SANDWICH 25g
Pachete / bax

Baxuri / palet

Baxuri / nivel

136

120

16

Greutate bax: 3,4 KG

Greutate palet: 408 KG

Dimensiuni (mm)

Pachet

Bax

L
l
h

85
35
60

298
198
225

o 30gr

MAXX Caca
PHOENIX SANDWICH MAXX 30g
Pachete / bax

Baxuri / palet

Baxuri / nivel

42

180

16

Greutate bax: 1,26 KG

Greutate palet: 226,8 KG

Dimensiuni (mm)

Pachet

Bax

L
l
h

85
35
60

298
198
225

Le petit Nino - petit beurre ]i mai mult dec@t at@t
Biscuiții Le petit Nino - biscuiți fini, prezentați în 3 arome, cacao, lapte, și vanilie. Cu un design
orientat către copii și mămici, acești biscuiți îți fac cunoștință cu Nino, un personaj simpatic
care zâmbește de pe ambalaj. Gramajul de 43 de grame face această gamă potrivită pentru
orice tip de retail. Biscuiții sunt prezentați într-un display cu 18 bucăți, ce asigură o bună
vizibilitate la raft.

Biscuiți cu cacao
43gr

Biscuiți cu vanilie
43gr

Biscuiți cu lapte
43gr

LE PETIT NINO 43 g
Pachete / bax

Baxuri / palet

Baxuri / nivel

34

180

16

Greutate bax: 1,46 KG

Greutate palet: 262,8 KG

Dimensiuni (mm)

Pachet

Bax

L

130

298

l

25

198

h

47

247

Phoeni
x Display

Phoenix Display - ambalaj inovator, re\ete tradi\ionale

Biscuiții Phoenix display’s / Display-urile “Phoenix” conțin 10
pachete de biscuiți sandwich de 24 grame fiecare. Sunt extrem de
practice pentru că se pot vinde fie ca un pachet familial de sine
stătător fie se pot transforma rapid într-un display îndepărtând
zona pre-perforată. Acest ambalaj inovativ oferă posibilitatea
prezentării întregii game de 6 sortimente într-un spațiu foarte mic la
raft, fiind alegerea perfectă pentru zonele de impuls sau chioșcuri.
Disponibile în 6 arome. 240g.
Lămâie
250gr

Cocos
250gr

Cacao
250gr

Phoenix Display - ambalaj inovator, re\ete tradi\ionale

Cremă lapte
250gr
Cappuccino
250gr

PHOENIX DISPLAY 250g
Cutii / bax

Baxuri / palet

Baxuri / nivel

12

70

12

Greutate bax: 6 KG

Greutate palet: 420 KG

Dimensiuni (mm)

Pachet

Bax

L

82,5

298

l

69

260

h

172

186

Miere
250gr

Appetino

Appetino - combina\ia unic` [ntre dulce ]i s`rat
Imaginați-vă gustul dulce pe care îl simțiți la prima mușcătură, apoi cum acesta se împletește
cu aromele bogate, pentru ca în secunda următoare să descoperiți granulele de sare care dau
gustul final. Ne mândrim cu acești biscuiti aperitiv oferiți în 6 gusturi sofisticate:

Roșii și măsline negre
110gr
Apreciat de toți cei care iubesc
bucătăria mediteraneană acești
biscuiți îți lasă un foarte subtil gust
amărui ce vine din pudra de
măsline negre dar perfect temperat
de dulceața gustului de roșii.

Ceapa, roșii și piper

Brânză de capră și rozmarin
110gr
Favoriții celor care iubesc brânza
franțuzească acești biscuiți au o
aromă puternică de brânză iar
mirosul de rozmarin te face să te
gândești la verile liniștite din
Provence și să-ți dorești un pahar
de vin roșu în timp ce te afunzi și
mai tare în fotoliu.

110gr
Cu pudră de ceapă și roșii
deshidratate, condimentați cu piper
acești biscuiți sunt o explozie de gust.
E poate cel mai popular sortiment
din gamă și asta datorită faptului
că deși nu e cel mai sofisticat, e o
combinație a celor mai iubite arome.
APPETINO 110g
Pachete / bax

Baxuri / palet

Baxuri / nivel

21

108

9

Greutate bax: 2,3 KG

Greutate palet: 248 KG

Dimensiuni (mm)

Pachet

Bax

L

125

330

l

105

330

h

45

190

Appetino - combina\ia unic` [ntre dulce ]i s`rat
Ultima noutate în portofoliul Phoenix este gama Appetino. Un adevărat răsfăț decadent pentru
gusturi, cu o abundență de arome combinate iscusit, Appetino sunt pur și simplu altceva.

Ardei gras și paprika
110gr
Pentru cei cu sânge iute,
care iubesc aromele picante,
această combinație creează
dependență. Singurul lucru
de care trebuie să vă mai
pese este cantitatea de bere
din frigider.

Pesto
110gr
Cu o minunată textură
cremoasă și o aromă
rustică, te poartă cu gândul
spre țărmurile genoveze.

Mozzarella & Bacon
110gr
Doar Bacon și Mozzarella, doar o
potrivire perfectă, Doar două gusturi
care se contopesc într-un biscuite
delicios. Doar atât. Ce-ar mai trebui?

