
 
 
ТЕХНИКИ ЗА ПРАВИЛНА ПРОДАЖБА НА СВАДБЕНИ ТОРТИ: 
1. Уточняване на размера на тортата.  
2. Избор на вкуса от серията DELUX LINE. 

Нека опитат от мини DELUX LINE клиентите, за да изберът желания им вкус. 
Обяснява се от продавачите вкусът на всяка торта DELUX LINE.  
Ще ентусиазират младоженците факти като:    „френска млечна сметана”,  
                                                                                      „оригинален белгийски шоколад”, 
                                                                                      „пандишпан по немска технология” 
                                                                                       и другите свойства на DELUX LINE. 

3. Избор на модел: Американски – етажите един върху друг 
                                           Европейски – на стойки. 
                                           (покажете каталог на ШУГАРТ.) 

4. На електронен или книжен каталог се показва една по една свадбените торти на ШУГАРТ. 
Обяснявате че: 
- Гръцката захарна паста, покритие на тортата е много вкусна с лек ванилов аромат, 
  много пластична и покрива идеално тортата. Режи се много лесно. 
- Релефите върху захарната паста се правят ръчно в специални калъпи. 
- Ръчно със специални щипки се правят интересни  проекти върху захарната плака. 
- Декоративните цветя са захарни, ръчно направени. 
- Младоженците върху тортата може да бъдат порцеланови, пластмасови и други.  
- Сватбената торта ШУГАРТ е изцяло ръчно направена от най-добрите ваши сладкари. 

5.  Цената на тортата: Младоженците са склонни да платят малко повече за една много добра   
                                         свадбена торта.  
                                         Жива реклама за вашия обект ще бъде гостите да останат доволни  
 
      Как да видят клиентите електронно свадбените торти на ШУГАРТ: 
      А) В сайта на ШУГАРТ www.sugart.com се явявя снимка на свадбен каталог. 
            Отваряте и на PDF се явяват снимки от всичките торти. 
       
      Б) В сайта на АЛМА ЛИБРЕ www.almalibre-prof.com на главната страница, долу в центъра 
           се явявя логото на ШУГАРТ.  Като отворите се отваря отделен сайт на български. 
           Натискате върху копчето свадбени торти. Явявят се стойки, орнаменти, цветя и снимки от тортите. 
      В) АЛМА ЛИБРЕ ви осигурява на диск снимки от свадбените торти. 
           Този диск може да го възпроизведете и да го давате на вашите клиенти. 
           (може да качите на вашия сайт целия каталог на ШУГАРТ) 
       Г) АЛМА ЛИБРЕ ви осигурява книжни свадбени каталози. 
            
 
 
 
 
 

 

http://www.sugart.com/
http://www.almalibre-prof.com/


 

 

ТЕХНИКИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СВАДБЕНИТЕ ТОРТИ ШУГАРТ : 
1. Включете компютър във вашия обект със снимки на свадбени торти ШУГАРТ. 
2. На компютъра може непрекъснато да се сменят снимки от свадбените торти ШУГАРТ. 
3. Качете на вашия сайт целия каталог на ШУГАРТ. 
4. Оставете до касата на вашия обект книжен каталог на ШУГАРТ. 
5. Във вашия салон, оформете малък рекламен ъгъл.   
      Поставете много красив триизмерен макет от свадбена торта ШУГАРТ, 
      много захарни цветя и прожектирайте на малък екран снимки от торти ШУГАРТ. 
      „Поръчвайте при нас” трябва да бъде сигналът който ще изпращате. 

     6.    Свържете се със свадбените салони от вашия район. 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
ПРИ ПРЕДАВАНЕТО НА ТОРТАТА В ДЕНЯ НА СВАДБАТА отбелязвайте, че при рязане и сервиране на парчета от тортата, 
се отстраняват фигурите, декорациите, захарните цветя и т.н защото дори и върху захарните елементи може да присъстват 
украси от плат, перли и други елементи които не се консумират. 
 

 


