


MOTI este un desert tradițional japonez, 
creat în baza unei rețete cu o vechime 

de peste 500 de ani.

Colecția de deserturi MOTIKO
include prăjituri în crustă de orez cu 

diverse umpluturi pe bază de frișcă și 
adaosuri de fructe sau topinguri 100% 

naturale.

MOTI – un desert care îmbină
utilul cu plăcerea. Te ademenește

 cu aspectul său atrăgător, 
trezind o dorință arzătoare de a-i 

simți imediat gustul.



Pentru a satisface pofta de dulce 
a consumatorilor care le pasă de 
sănătatea lor, a fost creat Desertul 

Japonez congelat – MOTI, din 100% 
făină de orez. Orezul este una din 

cele mai consumate cereale din lume, 
datorită proprietăților sale nutritive și 

gastronomice. 

MOTI – este un desert fără gluten (gluten 
free), cu un conținut redus de calorii, 

sărac în proteine și grăsimi. Umpluturile 
delicioase aduc plus valoare nutritivă 

acestui desert. 
Desertul japonez congelat MOTI 

nu conține ingrediente de origine 
animalieră, astfel satisface și poftele 

consumatorilor vegani. 

Beneficii



Compania recomandă utilizarea 
congelatoarelor de brand.

Parametrii tehnici:

Tip: ladă frigorifică 250
Material: ABS
Volum: 236 l

Consum de energie: 180 W/h
Dimensiuni, fără ambalaj: h-0,85 / l-0,65 / 

L-0,85 m
Tensiune de alimentare: 220 V /50 Hz

Freon: R134a
Interval de temperatură: -18/-25 °

2 camere
4 rotile

Reglare electromecanică
Metal galvanizat: acoperire polimerică 

cu Ral 9003 (alb)
Culoarea plasticului: roșie



Designul cutiei



Masa personalizată devine un mijloc ideal 
pentru promovarea 

în spații de agrement și în cadrul 
evenimentelor. 

O asemenea masă oferă beneficii 
considerabile. Având imprimate pe ea 
denumirea și elementele definitorii ale 

afacerii tale, masa personalizată comunică 
un mesaj vizual eficient unui public larg. 

Or toți cei care vor trece pe lângă ea, îi vor 
memora aspectul.

*masa este proiectată strategic și executată 
calitativ.

 Parametrii tehnici:
Articol: P-SK-046
Înălțime: 187 cm

Lățime: 89 cm
Adâncime : 47 cm

Producerea și achitarea mesei personalizate 
este asumată de către beneficiarul 

de franciză. 
Toate informațiile tehnice și fișele de lucru 

sunt expediate de către francizor.



Eficiența vânzării unui produs crește odată 
cu promovarea identității vizuale a acestuia. 

Iată de ce introducerea în campania 
de promovare a tricourilor Polo calitative 

și cu imprimeu persistent în nuanțele și cu 
simbolurile companiei, este un garant 
al succesului promovării produselor. 
Este și o modalitate de promovare 

ce nu presupune mari investiții financiare. 

Tricourile personalizate mărcii pot fi purtate 
atât de managerul magazinului, 

cât și de angajați sau colaboratori. 

Specificul:
Tricou Polo alb.

Material: 100% bumbac, 180g/mp.

Vestimentație personalizată



Identitatea reprezentanților MOTIKO
poate fi completată perfect cu o șapcă 

personalizată.

Specificul:
Material: bumbac 100% 

Personalizat cu imaginea: logoul MOTIKO
 Culoare disponibilă: alb

Mărime reglabilă
Sistem de prindere cu scai

 Nu are restricții de spălare în mașina de 
spălat.





SWEETSFLAV SRL este singura companie 
care produce deserturi MOTIKO 

pe teritoriul Europei și CSI. Cea mai mare 
realizare a companiei în procesul de 

producere al deserturilor este folosirea 
componentelor sută 

la sută naturale.

Denumire: SWEETSFLAV SRL
Adresa juridică: MD-2068, str. Braniște, 

nr. 5/5, of. 7
or. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO/cod fiscal - 1013600025657
B.C. „Mobiasbanca – Groupe Société Générale” 

S.A., fil. nr. 9, „Centru”

Codul BIC: MOBBMD22

Conturi curente:
2224710SV65530607100 - EUR, 

Cod IBAN - MD70MO2224ASV65530607100
2224710SV65530787100 - USD, 

Cod IBAN - MD61MO2224ASV65530787100



SWEETSFLAV SRL propune o colaborare exclusivă
 partenerilor săi.

La încheierea contractului, produsul nostru va fi în exclusivitate prezentat în 
lanțul de magazine a partenerului.

MD-2068, str. Braniște, nr. 5/5, of. 7, or. Chișinău, Republica Moldova
+373 67 222 222
www.motiko.eu

director@motiko.eu / info@motiko.eu / marketing@motiko.eu


