
 

 

Deliciosul de Vaslui – Gustos offline, prietenos online 

 
 

Acum 25 de ani, când a început povestea Safir, nimeni nu își imagina cât de repede vor evolua 
lucrurile. Iar aici ne referim și la activitățile desfășurate de către echipa plină de viață, dar și la 
incredibila viteză cu care s-a schimbat lumea. Noi tehnologii au apărut, noi moduri și canale 
de promovare, noi oameni s-au adăugat echipei. Mereu în pas cu vremurile, flexibili și 
entuziaști în descoperirea de lucruri noi, în 2005, echipei Safir i se alătură Deliciosul de Vaslui.  
 
Încă de la început, acesta se distinge de ceea ce există deja la raft, atât prin proprietățile 
gustative, cât și prin imaginea sociabilă și jucăușă.  
Prima rețea de socializare în care Deliciosul de Vaslui a fost activ era și este una offline, formată 
din oamenii plini de viață din Safir. Aici, Deliciosul are peste 500 de prieteni. 
 
În 2012, Deliciosul de Vaslui devine activ pe Facebook, iar ceea ce urmează poate fi văzut deja 
pe pagina lui (http://www.facebook.com/Deliciosul). Celor peste 500 de prieteni de acasă li s-
au adăugat, în timp, alții 32.000, Deliciosul de Vaslui devenind unul dintre cei mai populari pui, 
atât în online, cât și în offline.  
 
Cu glume, sfaturi, rețete, concursuri, imagini amuzante și poezii, puiul din Safir a câștigat 
inimile tuturor, fiind un exemplu delicios de “Așa DA” atunci când vine vorba de utilizarea cu 
succes a unui canal de promovare.  
Din comunitatea online a Deliciosului de Vaslui fac parte peste 32.000 de utilizatori. Zilnic, 
aceștia participă activ la provocările lansate de Deliciosul de Vaslui, cu rețete, poze, rime, 
legând prietenii între ei și bucurându-se de gustul adevărat de pui.  
N-ai descoperit încă Marea adunare a fanilor de Delicios? Ești invitat special!  
 

* 
 
Grupul Safir are o experiență de peste 25 de ani pe piața cărnii din România și nu numai. Pentru 
modernizarea sistemului propriu de producție, dar și pentru asigurarea și controlul calității 
produselor, compania a investit în dotarea cu: un modern abator de păsări, ferme proprii, 
fabrică de făinuri proteice și cea de nutrețuri combinate, dar și o rețea de distribuție proprie. 
  
Află mai multe despre Deliciosul de Vaslui – cel mai distractiv și sociabil pui: 
http://www.deliciosul.ro 

http://www.facebook.com/Deliciosul
http://www.deliciosul.ro/

