Tisková zpráva
Populární ovocné kytice koupíte konečně i v Praze
Praha, 4. ledna 2013 – V zahraničí jsou kytice vytvořené z ovoce a čokolády vyhledávaným
trendem, ale v České republice prozatím nebyly k dostání. To se však změnilo příchodem
společnosti Frutiko international s.r.o. Od prosince si tak můžete objednat na stránkách Frutiko.cz
netradiční jedlou kytici například jako dárek k svátku, narozeninám či jiným významným událostem,
ovocné kytice jsou oblíbené také jako dekorace společenských večírků nebo rautů.
„Ovocné kytice vyrábíme z čerstvého ovoce: ananasu, jahod, melounu, jablek, hroznového vína,
pomerančů a kiwi. Některé kousky navíc namáčíme do bílé, hořké i barevné čokolády. Kytice si
zákazníci mohou objednat na www.frutiko.cz, dopravu po Praze zajistíme zdarma,“ vysvětluje za
společnost Klára Rakušanová a dodává, že žádná žena určitě nepohrdne ovocnou kyticí nejen na
svátek či narozeniny, ale také například na Valentýna. Pro maminky může být navíc tento dárek
netradičním poděkováním na Den matek.
„Kytička je vždy úplně čerstvá, každé ráno nám přivezou čerstvé ovoce pro objednávky a kytice se
vyrábí těsně před doručením. Vybíráme pečlivě vždy to nejkvalitnější ovoce od nejlepších dovozců
v Praze“ upřesňuje Rakušanová a dodává, že ovoce se namáčí do kvalitní hořké či bílé čokolády.
Kromě ovocných kytic jsou na stránkách Frutiko.cz k dostání také podobně netradičně pojaté
bonboniéry, samozřejmě opět z nejčerstvějšího ovoce a kvalitní čokolády. Společnost Frutiko
international s. r. o. je první na českém trhu s podobným produktem.
„Ovocné kytice jsou ideálním a jedinečným dárkem. Lidé, kterým kytice doručujeme, jsou většinou
překvapeni a velmi potěšeni. K zásilce navíc přidáváme dárkovou kartičku s osobním vzkazem od
odesílatele, takže oslavenec ihned ví, kdo mu kytičku poslal,“ doplňuje generální ředitelka.
Ovocným kyticím věří natolik, že daly výpověď v nadnárodních firmách
Nápad přijít na český trh zrovna s ovocnými kyticemi vznikl v hlavách dvou mladých slečen již před
pár lety v tureckém Istanbulu. „Byla jsem tam na studijním pobytu, kde jsem se poprvé s jedlými
kyticemi setkala. Má spolubydlící Ceyda občas dostávala od svých kamarádů právě tento dárek, a
velmi ji překvapilo, že v Česku ovocné kytice nemáme. Mně se ovocné kytičky velmi líbily, proto
jsme se po nějaké době rozhodly, že je zkusíme představit i v České republice,“ vypráví Rakušanová.
Ceyda Sezgin se tak rozhodla přestěhovat ze svého domovského Istanbulu do Prahy, kde s Klárou
Rakušanovou v prosinci loňského roku začaly s výrobou a rozvozem ovocných kytic. „Tomuto
nápadu věříme natolik, že jsme obě daly výpověď, i když jsme pracovaly na zajímavých pozicích v
nadnárodních firmách. Naše kytičky vypadají jako skutečné kytice z květů, ale navíc se dají jíst a
jsou moc dobré,“ vysvětluje Ceyda Sezgin, v čem je největší výhoda ovocných kytic.
Fotografie ovocných kytic naleznete v příloze. Pro více informací využijte níže uvedený kontakt:
Klára Rakušanová, ředitelka Frutiko international s. r. o.
Mobil: 601 570 492
e-mail: info@frutiko.cz
http://www.frutiko.cz

