
 

 
 
 
 
 
 
 
„Piotr i Paweł” S.A. , ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, 
tel. +48 61 840 37 00; faks +48 61 840 37 05,  
NIP: 779-00-21-358, REGON: 004800878, KRS 0000274104,  
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII WG KRS,  
kapitał zakładowy w wysokości 70 318 500 zł., wysokość kapitału 
wpłaconego 70 318 500 zł. 
www.piotripawel.pl 
 

 
 

 
                                                                                                                                                            
                                                          

                                                        
       
 
 
       
                                                                     

                                                                                               

 

 

Szanowny Panie Szymonie!  

 

 

Kontaktuję się z Panem w imieniu sieci Piotr i Paweł, chcąc zaprosić Pana do współpracy.   

 

 

W ramach naszej współpracy chcielibyśmy zaproponować Panu przygotowywanie przepisów kulinarnych 

wraz ze zdjęciami je ilustrującymi dla naszej sieci z wykorzystaniem m.in.  produktów Marki Własnej sieci 

Piotr i Paweł.  

Produkty Marki Własnej – to szeroka gama najwyższej jakości produktów, które Klienci sieci darzą 

ogromnym zaufaniem. Obecnie na półkach  w naszych Supermarketach dostępnych jest ponad 200 

produktów sygnowanych marką Piotr i Paweł, w niemal każdej z kategorii produktowych. W marce własnej 

Piotr i Paweł znajduje się duży wybór przetworów, wędlin i produktów nabiałowych: masła, śmietany, 

serów, mleka, a także jaj. W ofercie znajdują się też dania gotowe m.in. pierogi i  sałatki. Atutem marki 

własnej są  bakalie – zawsze najlepszej jakości w najlepszej cenie. W naszych sklepach kolekcja produktów 

marki własnej wyróżniona jest logo Zawsze Jakość  Piotr i Paweł.   

Pragniemy przedstawić Panu propozycję współpracy przy tworzeniu smacznych przepisów dla Klientów 

naszej sieci w ilość 4 przepisy/miesięcznie (1 przepis/ tygodniowo).  

 

Pragniemy zaprosić Pana do współpracy z naszą siecią, z  naszej strony  proponujemy: 

 

• Sieć Piotr i Paweł zobowiązuje się do sfinansowania produktów niezbędnych do przygotowania 

przepisów   

• Przepisy z bloga Facet i Kuchnia  publikowane będą na naszej oficjalnej stronie na Facebooku, 

która na dzień dzisiejszy lubi ponad 18 900 fanów. Przepisy będą także umieszczone w naszym 

cotygodniowym newslettrze, skierowanym do klientów naszej sieci, a także akcjach 

marketingowych.  

 

Czy jest Pan zainteresowany podjęciem współpracy z siecią Piotr i Paweł na zasadach zaproponowanych 

przez nas? Równocześnie pragniemy dodać, iż jesteśmy otwarci na Pana propozycje.  

 
 

 


