מרכוליות וכל בו מסורתי שוק פרטי
פעילות מסחרית יבש מאי 2014
ברקוד ומק"ט באדום מוצר חדש
תחילת פעילות מאספקות  01.05.14עד  31.05.14כולל
עסקת סל  10%הנחה:
ברקוד

מק"ט

תיאור מוצר

7290000170077
7290000170053
7290000176857
7290102038374
7290105368645
7290104722028
7290008750677
7290008753982
7290010116898
7290100850008
7290000255897
7290001814222
7290000180212
7290003905331
7290100853047
7290100854754
7290008747424
7290003903955
7290000170275
7290102038169
7290103405724
7290008750400
7290104722042
7290104726767
7290104728426
7290100853054
7290008747431
7290104067495
7290105361707
7290105362377
72918104
72917367
72917329
72917688
7290104067518
7290106658479
7290105961891
7290105961907
7290104067723
7290106522251
7290106654457
72917589
7290000171470
72917275
72918388
7290104721274
7290105960924
7290105965240
7290106520387
7290105366283
7290105360618
7290106654761
7290106654778

10897
10898
10902
306815
317884
319091
10243
10306
10333
10355
10892
10893
10899
10901
11617
14613
16720
16722
16723
306649
311962
315129
317854
320230
320499
327311
16721
315015
320957
321522
323183
323192
323223
323225
325546
325862
325863
325864
327542
330360
331683
34603
80254
80405
80605
317416
325300
326619
328080
323348
323373
331797
331798

שוק.פרה מריר24/טב'100/גר'
שוקולד פרה חלב24/טב'100/גר'
שוקולד פרה לבן12/טב'100/גר'
כשלפ פרה חלב 100גר מגדים
כשלפ פרה לבן 100גר מגדים
שוקולד פרה לבן מגדים
פרה במלוי תות מגדים12/טבל100/
שוקולד אוורירי חלב10/יח85/גר'
שוקולד אוורירי מריר10/יח85/גר'
שוק.פרה+סוכ.קופצות12/טבל85/גר'
פרה עם פצפוצי אורז12/טב'100/גר'
פרה עם עדשים12/טב'100/גר'
שוק.פרה מריר+אגוזים12/טבל100/גר'
שוק.פרה עם אגוזים12/טב'100/גר'
שו.אוורירי חלב מגדים10/יח85/גר'
שוקולד חלב עדשים מגד12/טבל100/גר
שוק.פרה במלוי תות12/.טבל100/גר
שוקולד חלב במלוי חל12/יח100/ג
פרה חלב+קרם נוגט12/טבל100/גר
טבלת שוקולד פרה סוכריות קופצות מגדים
כשלפ שוקולד חלב עם שברי אגוזים מגדים
שוקולד פרה לבן עם עוגיות
כשלפ שוקולד פרה עם עדשים מגדים
שוק חלב שברי אגוזים מגדים
כשלפ פרה עם שבבי קוקוס מגדים
שו.אוורירי מריר מגד.חלבי
שוק פרה במלוי תות50/36טבל50/גר
כיף כף אקסטרה קרם
כיף כיף לבן  45גר'
כיף כף 45גרם-מגדים
טעמי מגדים  28חטיף  40גר'
טעמי  28חטיף  40גר'
אגוזי  28חטיף  45גרם
אגוזי מגדים  28חטיף  45גרם
כיף כף לבן מגדים  45ג'
טורטית מגדים 40ג
חטיף קוקונט מגדים 45ג
חטיף קרמלו מגדים 45ג
כיף כף סוכריות קופצות
טעמי מריר 40ג
חטיף ביסקוויט קרם חלב
מקופלת24/חטיף25/גר'
כיף כף24/חטיף45/גר'
טורטית
טוויסט32/חטיף28/גר'
מסטיק  MUSTקוביות ספירמינט
מאסט קוביות בטעם פפרמינט
בזוקה קוביות ללס 25ג
בזוקה עיגולים ללס
מיני סטיקס תפוחים וקינמון
מיני סטיקס פאי לימון
מאסט  45פפרמינט
מאסט  45ספירמינט

מחיר קמעונאי

קטגוריה

אחוז הנחה/מדרגה/
פריט קבל

פעילות
מומלצת לצרכן

₪ 4.27

טבלאות
שוקולד

 2ב₪ 11.90-

₪ 4.49

קנה  3קרטונים מהמגוון,
קבל  10%הנחה

₪ 2.68

חטיפי עלית

₪ 3.31

 3ב ₪ 10.90

 2ב ₪ 8.90
מגוון מסטיקים
קוביות ומאסט
45

₪ 4.30

 2ב ₪ 11.90

עסקת סל  15%הנחה:
אחוז הנחה/מדרגה/
פריט קבל

פעילות
מומלצת לצרכן

ברקוד

מק"ט

תיאור מוצר

מחיר קמעונאי

קטגוריה

7290001817063

319186

טופי מזל וברכות מגדים  850ג'

₪ 13.49

טופי 850

₪ 15.90

7290010115938
7290001813881
7290106652484
7290106652491
7290106652514

333163
333166
330172
330173
330175

פתיבר שוקו  500גר'
פתיבר קלאסי  500ג
בפלות שוק' ארוכות בדצ
בפלות לימון ארוכות בדצ
בפלות וניל ארוכות בדצ

₪ 7.55

פתי בר

 2ב ₪ 18.00

7290000176420

98092

פחיות אבקתי 2000/12פח'200/ג

₪ 4.64
₪ 24.57
מחיר מוזל
₪ 22.36

קנה  3קרטונים מהמגוון,
קבל  15%הנחה
בפלות ארוכות

 2ב ₪ 10.90

?

קפה נמס

שיפר כיף כף מקלות:
ברקוד

מק"ט

תיאור מוצר

מחיר קמעונאי

7290106523906

332241

מכיל  20דיספליי כיף כיף מקלות ב  5טעמים:
שוקולד מריר  4קרט'  ,קוקוס  4קרט'  ,קלאסי 4
קרט'  ,אגוזים  4קרט'  ,פצפוצים  4קרט'  -סה"כ
 160יחידות!

₪ 512.64

אחוז הנחה/מדרגה/
פריט קבל

פעילות
מומלצת לצרכן

סף מינימום
לקבלת הנחה

מגלם  10%הנחה

 2ב ₪ 9.90

סף מינימום
לקבלת הנחה

אחוז הנחה/מדרגה/
פריט קבל

פעילות
מומלצת לצרכן

יש להקיש
משתי
העסקאות
ללקוח!

מגלמת  25%הנחה

 2עסקאות אנרג'י מפנקות:
ברקוד

מק"ט

תיאור מוצר

מחיר קמעונאי

7290106657069

333214

עסקת אנרג'י  6קרטונים לל"ס 2 :שייפ חלב ,
 2שייפ מריר  1 , 60%פסק זמן  1 ,יוגורט תות.

₪ 469.95

7290106657076

עסקת אנרג'י  6קרטונים 2 :מצופה שוקולד חלב 1 ,
333215
מצופה שוקולד מריר  1 , 60%לל"ס פירות ,
 1לל"ס אגוזים  1 ,שייפ אגוזים.

₪ 542.25

₪ 12.90

טורקי  85גרם:
ברקוד

מק"ט

תיאור מוצר

מחיר קמעונאי

7290106650930

329533

טורקי עלית  85גר'

₪ 5.21

סף מינימום
לקבלת הנחה

אחוז הנחה/מדרגה/
פריט קבל

 3קרטונים

3%

 6קרטונים

5%

פעילות מומלצת

 2ב ₪ 13.90

*לידיעה! חברת שטראוס רשאית לדחות ו/או לבטל חלק מן התוכנית המסחרית ו/או כולה ,בכל עת וסיבה שתמצא לנכון.

בהצלחה
מחלקת סחר תחום שו"פ

