KΩΣΤΑΣ Φ. ΤΟΥΜΑΖΟΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣΤΕΛΟ®

Τα προϊόντα Μαστέλο® κερδίζουν την Ελληνική αγορά
H σωστή αναφορά των προϊόντων Μαστέλο®
Τα προϊόντα Μαστέλο® θα πρέπει να αναφέρονται-παρουσιάζονται, ακολουθώντας τις παρακάτω
προδιαγραφές – επεξηγήσεις της κάθε κατηγορίας. Αυτό είναι απαραίτητο σε κάθε αναφορά σε οποιαδήποτε
από τα τέσσερα προϊόντα μας.
• Μαλακό τυρί Μαστέλο®
• Μαλακό τυρί Κατσικάκι Μαστέλο®
• Σκληρό τυρί Μαστέλο® Αλμυρό
• Ανθότυρο Μαστέλο®
Το σήμα Μαστέλο® είναι εμπορικό σήμα κατοχυρωμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
των γαλακτοκομικών προϊόντων που παράγονται στη Χίο, αποκλειστικά από τον Κωνσταντίνο Τουμάζο,
Προϊόντα Μαστέλο®.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η το σήμα Μαστέλο® δεν μπορεί να χαρακτηρίζει όλα τα Χιώτικα
τυριά γενικά και ότι σε κάθε αναφορά πρέπει να υπάρχει η ένδειξη ®.
Η επίσημη ιστοσελίδα μας είναι www.mastelo.gr από την οποία μπορείτε να αντλείτε φωτογραφίες των
προϊόντων μας και των συνταγών μας, καθώς και από τη διεύθυνση του επίσημου προφίλ μας στο facebook www.facebook.com/mastelogr
Τα γαλακτοκομικά προϊόντα Μαστέλο®, αποδεικνύοντας την “εξωστρεφή” φιλοσοφία της εταιρείας και το
διαχρονικό της στόχο, ανταποκρίνονται στους ρυθμούς της σύγχρονης αγοράς και κερδίζουν καθημερινά τους
καταναλωτές αλλά και τους επιχειρηματίες εστίασης σε όλη την Ελλάδα λόγω της άριστης ποιότητας και γεύσης.

Η συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς της Χίου, που προμηθεύουν την πρώτη ύλη καθημερινά για την
παραγωγή των τυριών Μαστέλο®, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς το τοπικό γάλα είναι άριστης
ποιότητας και γεύσης.
Βραβεία:
Olive - Bραβεία Ποιότητας 2009
Σημεία πώλησης: Τα προϊόντα Μαστέλο® μπορείτε να τα βρείτε στην τοπική αγορά της Χίου, σε
συνεχώς αυξανόμενο δίκτυο καταστημάτων delicatessen σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε πολλές
πόλεις της Ελλάδας και νησιά του Αιγαίου. Διαδραστικός χάρτης με τα σημεία πώλησης υπάρχει στην
ιστοσελίδα μας http://www.mastelo.gr/
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή για τις διαφημιστικές σας
προτάσεις.
Στοιχεία εταιρείας:
Kων/νος Φ. Τουμάζος - Προϊόντα Μαστέλο® | Κάμπος - Χίος – Τ.Κ 82100
Τηλ:22710-31451 τμήμα παραγωγής & 22710-32204 εμπορικό τμήμα
E-Mail: mastelo@otenet.gr - E-Mail: erri@otenet.gr

