Beleef Chaupain
Exclusieve brood & patisserie

Ondersteuning op elk terrein. Het Chaupain brood concept biedt u meer dan
alleen producten. Ook voor de uitstraling naar uw gasten toe bieden wij onze
gebruikers zeer diverse middelen van ondersteuning. Wat dacht u bijvoorbeeld
van ons “Broodje van de Maand” concept, dit biedt u een veelzijdige keuze aan
verschillende belegde broodjes eventueel ondersteund met stijlvolle Chaupain
tafelkaartjes en posters. Dit alles om de smaakpapillen van uw gast te prikkelen
en te stimuleren. Om u daarnaast te helpen uw zaak stijlvol en met een uniforme
uitstraling aan te kleden beschikken we over een ruim assortiment reclamemiddelen. Voor een optimale presentatie van uw brood kunt u gebruik maken van
één of meerdere items uit onze brede range presentatiemiddelen en verpakkingsmaterialen. Wij adviseren u graag!

Producthandboek
Het producthandboek van Chaupain staat boordevol foto’s van de lekkerste belegde broodjes, op de
achterzijde van iedere pagina staat exact omschreven hoe u het broodje kunt maken. Hier staat aangegeven hoe het broodje afgebakken dient te worden, wat er aan beleg op gaat en in welke volgorde. Zelfs
het aantal grammen wat er aan beleg op gaat wordt aangegeven zodat ook de kostprijs kan worden
berekend. Het Chaupain producthandboek wordt steeds opnieuw aangevuld, u ontvangt automatisch de
aanvullingen. Het producthandboek is te bestellen onder artikelnummer 10000.
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Van alle foto’s welke in ons producthandboek aangeboden worden kunt u als Chaupain gebruiker
tafelkaartjes krijgen. U kunt gratis gebruik maken van onze printservice. Wanneer u bij onze medewerkers van de verkoop binnendienst aangeeft van welk broodje u tafelkaarten wenst zullen zij voor u het
aantal gewenste tafelkaartjes op A5 formaat drukken en geheel gratis naar u toesturen. Onze verkoop
binnendienst is te bereiken op het telefoonnummer 078-6833410. Ook is het mogelijk om de foto’s zoals
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Chaupa

ze in het producthandboek staan afgebeeld op A4 formaat gratis te ontvangen. Overige formaten zijn in
overleg en op aanvraag leverbaar. Dit geldt ook voor foto’s gebruikt als dia of op afwijkend materiaal.

Broodje van de maand
voorgebakken verkoopkracht

Wanneer u naar de internetsite gaat van Chaupain, www.chaupain.nl, dan is daar een mogelijkheid om u
aan te melden voor het broodje van de maand. Klik op mijn Chaupain en vervolgens op aanmelden. Vul
uw gegevens in en u ontvangt vanaf dat moment maandelijks een foto inclusief uitleg vanuit het Chaupain
producthandboek. U kunt daarna de foto zelf printen op het door u gewenste formaat en in de gewenste
aantallen of bijvoorbeeld als dia voorbij laten komen op een TV scherm. Deze methode is geheel gratis.
Ongekende variatie en constante topkwaliteit vormen de basis voor het Broodje van de Maand. Met dit
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unieke concept van Chaupain heeft u de beste troeven in handen.
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Beleef Chaupain
Lorem ipsum

Exclusieve brood & patisserie

Broodsnijder XL

Broodmes XL

Taart plateau met stolp

Etalagemand

Artikelnummer: 8805

Artikelnummer: 8804

Artikelnummer: 8807

Artikelnummer: 8835

Aantal: 1 stuks

Aantal: 1 stuks

Aantal: 1 stuks

Aantal: 1 stuks

Afmeting: L40 x B25 x H30 cm

Afmeting: 36 cm

Afmeting: Ø 35,5 cm

Afmeting: L40 x B30 x H10 cm

Broodkrat groot

Broodkrat Klein

Sandwichbakje
transparant

Baguette bakje

Artikelnummer: 8809

Artikelnummer: 8808

Artikelnummer: 9983

Artikelnummer: 9984

Aantal: 1 stuks

Aantal: 1 stuks

Aantal: 600 stuks

Aantal: 500 stuks

Afmeting: L33 x B20 x H12 cm

Afmeting: L40 x B25 x H16 cm

Afmeting: L16 x B6,5 x H10 cm

Afmeting: L19 x B8 x H4 cm

Broodzak groot

Broodzak klein

Sandwich enveloppe

Chaupain papieren tas
bruin

Artikelnummer: 9965

Artikelnummer: 9992

Artikelnummer: 9982

Artikelnummer: 9825

Aantal: 1000 stuks

Aantal: 1000 stuks

Aantal: 500 stuks

Aantal: 300 stuks

Afmeting: L48,5 x B20 x H26 cm

Afmeting: L32,5 x B16 x H26 cm

Afmeting: L15 x B15 cm

Afmeting: L27 x B32 x H18 cm

Producthandboek

Stokbroodzak

Artikelnummer: 10000

Artikelnummer: 9970

Aantal: 1 stuks

Aantal: 1000 stuks

Afmeting: nvt

Afmeting: L58 x B11 x H19 cm
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