


 Nasz przepis 
na sukces 

 

Specjalizujemy się w ręcznym wyrabianiu wysokiej jakości pieczywa 
rzemieślniczego oraz wyrobów cukierniczych. Nasi wykwalifikowani 
piekarze pracują według tradycyjnych przepisów i metod pieczenia. 

Daje to naszym produktom czas na dojrzewanie, wzmacniając ich smak 
i jakość. Doświadczenie naszej piekarni obejmuje dziesięciolecia, 

dzięki czemu zdobyliśmy zaufanie i lojalność wielu klientów. 
 

Używamy tylko wysokiej jakości składników pozyskiwanych lokalnie, o 
ile to możliwe, starannie dobieranych pod kątem ich integralności i 

korzyści dietetycznych. Pieczemy na zamówienie, a to zmniejsza nasze 
zużycie energii i marnotrawstwo produktów. 

 
Jesteśmy również dumni z naszej doskonałej obsługi klienta i jesteśmy 
tutaj po to, aby pomóc na każdym etapie podróży, od zamówienia po 

dostawę i sprzedaż 



 Otwarcie Konta z EF Bakers 
Przeprowadzimy Cię przez każdy krok podczas zakładania konta. Doradzimy, jakie produkty są 
dla Ciebie odpowiednie, umówimy się na próbki i ustalimy regularne dostawy. 

Dostarczamy do szerokiej gamy klientów, obejmujących większość południowych hrabstw w 
Anglii. 

Próbki: Z przyjemnością prześlemy Ci próbki, które pomogą Ci zdecydować, które produkty są 
dla Ciebie odpowiednie. 

Cennik: Nasz oddany zespół sprzedaży będzie w stanie doradzić cennik w oparciu o Twoje 
potrzeby. 

Dostawa: Korzystamy z usług zaufanej firmy dystrybucyjnej, która realizuje dostawy od 
poniedziałku do soboty, aby produkty były na półkach sklepowych w porze śniadaniowej. 
Wielu klientów decyduje się na uzgodnienie bezpiecznego miejsca, w którym przesyłka może 
zostać pozostawiona w nocy lub powierza nam klucze. 
 

Złóż zamówienie przed 17:30 na dostawę według 
harmonogramu poniżej: 

Dzień złożenia zamówienia  Dzien dostawy 
Piątek   5:30pm > Poniedziałek i Wtorek 

Poniedziałek 5:30pm > Środa 
Wtorek 5:30pm > Czwartek 
Środa 5:30pm > Piątek 

Czwartek 5:30pm > Sobota 
 

Oto jak możesz dokonać zamówienia: 

 

 

    
Zadzwoń do nas i 
złóż zamówienie: 
0333 303 4313. 
Możesz zostawić 

swoje 
zamówienie na 
naszej poczcie 
głosowej lub 
poprosić o 

oddzwonienie. 

Napisz do Nas e-maila: 
orders@efbakers.co.uk 

Poproś o 
dołączenie do 

naszej listy 
połączeń, a nasz 

zespół 
sprzedaży 

zadzwoni do 
Ciebie 

codziennie o 
ustalonej 
godzinie. 

Ustaw 
regularne 

zlecenie stałe i 
po prostu 

zadzwoń do 
nas, jeśli chcesz 
dokonać jakieś 

zmiany. 

Wyślij do nas 
SMS-a z 

zamówieniem 
przez SMS lub 

WhatsApp: 
07713 391288 
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