عراقة و حداثة

في صناعة الشوكوالتة

الكتيب التعريفي
ِّ
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قصتنا
هاتف+ 961 5 810 662 :
فاكس / + 961 5 810 663 :مقسم 14
صندوق بريد 135282 :بيروت  -لبنان

بدأت قصة شوكوالتة دندي مع مؤسسها السيد مصطفى سعاده ،الذي كان يعشق الشوكوالتة الفاخرة
والرفيعة .فسافرالى سويسرا حيث عاش لفترة من الزمن ليتعلم ويكتشف أكثر فن صنع الشوكوالته
مع شيف سويسري من المستوى الرفيع .عندما عاد الى لبنان أسس مصنع للشوكوالتة في قرية
جميلة في جبال لبنان ،حيث المكان والشروط المناخية المثالية إلنتاج الشوكوالته.
السيد سعادة هذا الشغف لصنع الشوكوالتة لكي نكمل هذه المسيرة ونكتب معا باقي
لقد أعطانا
ّ
القصة.
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الرؤية
المهمة
رغبتنا في تقديم شوكوالته فاخرة لزبائننا هي التي تدفعنا الى تقديم منتجات فريدة من نوعها حيث
يلتقي الشرق والغرب .وتاريخنا في الحرفية أخذنا في اتجاهات مختلفة ،باحثين عن األفضل إذ إننا دائما
نصنع منتجاتنا آخذين في االعتبار المبدأ التالي :الشوكوالته الفاخرة في متناول اليد.

نحن مصممون على تحويل هذه الشركة اللبنانية إلى عالمة تجارية عالمية معروفة بوالئها لعمالئها،
وبمنتجاتها المبتكرة ،والتزامها بتقديم منتجات صحية مطابقة ألعلى مواصفات سالمة الغذاء.
بلدنا هو المكان حيث األناقة هي رمزاألعمال التجارية  ،ونحن دائما نسعى جاهدين لرفع هذا المستوى
الى أعلى من ذلك.
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قيمنا

في دندي ،نحن ملتزمون الحفاظ وحتى رفع مستوى الزخم الذي بنيناه من حيث الحرفية والجودة
والسالمة .وللتأكد من أننا نعمل بأفضل الظروف الصحية يشغل أحد الشركاء منصب مستشار السالمة
الغذائية في الشركة .هذا هو السبب في إصرارنا على أن تصبح شركتنا معتمدة في نظام تحليل
مخاطر الغذاء  ،HACCPوقد بدأنا التحضيرات لهذه العملية بحماس كبير .و كجزء من خطة التوسع
القائمة حاليا يتم تشييد مبان صديقة للبيئة حرصا منا على تحمل مسؤولياتنا تجاه مستقبلنا واألجيال
القادمة .إننا نسعى جاهدين للحصول والمحافظة على والء زبائننا ،ووالء موظفينا ،وسنبقى حرصين
ويقظين على أهمية مالحظات وتعليقات عمالئنا دون أي مساومة على نوعية وجودة منتجاتنا.

منتجاتنا
وراء كل من منتجاتنا ،هناك قصة حلم لذيذ .تبدأ مع الشوكوالته البلجيكية الرفيعة وتضم اليها
المواد األولية من الدرجة األولى ،لتكملها مجموعة واسعة من الحشوات والخلطات مصنعة بحرفية
لتنتهي الى حبات ممتعة من الشوكوالتة الفريدة المذاق.

الشوكوالتة المحشوة:

المنتجات الجاهزة والمميزة:

الهدايا:

مجموعة من الشوكوالته المحشوة
والمقدمة من القلب الى القلب .وبما أننا
قد تعهدنا بعدم تقديم أي تنازالت تتعلق
بنوعية وجودة منتجاتنا ،فنحن ال نستخدم
الحشوات الجاهزة .يمكن اختيار الحشوة
كالبسكويت أوالكراميل أوالمكسرات أو
كريمة الشوكوالته أو الكثير غيرها للذة
مختلفة مع كل حبة .باإلضافة إلى تشكيلة
الشوكوالته الكالسيكية الواسعة ،لقد
وضعنا مجموعة جديدة من الشوكوالتة
الملونة وذات نكهات متعددة ،ومجموعة
واسعة من المنتجات المغلفة بالشوكوالتة
(دراجيه) .أضف إلى ذلك تميزنا بصناعة
الكستناء المحالة بالسكر (المارون غالسيه)
الفرنسية الشهيرة  ،باالضافة الى الكمأة
بالشوكوالته الرائعة (ترفل) و مجموعة من
الكوكيز األمريكية المرغوبة.

وهي مجموعة متنوعة من النكهات اللذيذة
والمنعشة مغلفة بعشق الشوكوالتة
للحصول على منتجات شهية ،كالشوكوالتة
بالفاكهة المجففة  ،المرصبان بطعم
اللبن المنكه بالفاكهة ،الكيك المحشو
والمغلف بالشوكوالته ،الشوكوالته بطعم
اللبن المنكه بالفاكهة وشوكوالتة بحشوة
بالقهوة.

مجموعة من الهدايا األنيقة والمختارة
لتتناسب مع أناقة منتجاتنا ،وأذواقكم،
وأذواق محبيكم ،ومخصصة لجميع
مناسباتكم .إننا نعمل على هدايانا
بحماس لنكون حاضرين معكم واالحتفال
بلحظاتكم السعيدة.

الشوكوالته هي مصدر طاقة ألوالدكم،
وواحدة من النكهات اللذيذة للجميع ،فقد
اولينا اهتماما كبيرا لمنتجات مميزة
ومتنوعة من الشوكوالتة القابلة للدهن.

الحلويات:
نقدم مجموعة متنوعة من الحلويات
كالملبن ،النوغا ،ومرصبان شهي مصنوعة
في بالد األرز.
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محالتنا
محالتنا موجودة في فردان ،الحمرا ،والكسليك لألشخاص ذوي الذوق الرفيع للشوكوالته.

حق االمتياز
باإلضافة إلى االمتيازات الموجودة في لبنان ،نحن أيضا في بعض مناطق المملكة العربية السعودية
والكويت.
لدينا نظام شامل لحق االمتياز ،ونقدم الدعم الكامل لألطراف المعنية.

