Safir – O afacere de familie cu tradiție
Tradiția spune că sărbătorile de iarnă și mai ales Crăciunul se petrec în familie, cu bucate
tradiționale și bucurii sincere. Însă, fiecare familie are obiceiurile ei și niciuna nu seamănă cu
alta, chiar și atunci când vorbim despre afaceri de familie cu tradiție în industria alimentară.
La noi, în Safir, tradiția este să facem totul cu poftă în fiecare zi și grijă pentru ce-i al nostru:
pui, echipă, natură, parteneri și tradiții, păstrând entuziasmul originar de a face lucrurile bune,
în mod cinstit cu orice preț, astfel încât ele să transforme în bine comunitatea în care se
întâmplă.
În cei 25 de ani plini de viață, în jurul micii afaceri de familie create dintr-un darac și o moară
de Ghiorghi Safir, s-au adunat peste 500 oameni cu valori sănătoase și idealuri mărețe, pentru
care maratonul reprezintă o formă de viață.
Și, la fel ca în orice familie, puii noștri sunt cea mai bună carte de vizită.
Tradiția gustului adevărat de pui a Deliciosului de Vaslui reprezintă pentru milioane de români
care aleg să consume un pui sănătos, pe placul tuturor celor de acasă, constanța calității și
siguranța unui produs de încredere.
Datorită gustului și a personalității sale unice, Deliciosul de Vaslui transformă orice masă în
familie într-o sărbătoare, plină de veselie și arome delicioase, promovând obiceiuri și valori
sănătoase cu care să creștem împreună.
De felul lui mai de la țară, Zdravăn Moldovenesc, puiul crescut agale cum cere tradiția, cu drag,
poftă și mult păpușoi la noi în Safir, având o culoare specifică, asemănătoare celor din ograda
bunicii, desăvârșește gustul tradițional al bucatelor românești și readuce amintirile copilăriei
în orice sărbătoare de familie.
Ce ne leagă pe toți oamenii din Safir este respectul pentru familie și tradiție, pofta de viață și
bucuria de a clădi împreună un viitor mai bun – pentru copii noștri și pentru toate generațiile
care vor veni, chiar dacă acest lucru înseamnă un efort susținut pentru a ne crește puii în ferme
proprii, a-i hrăni cu ce este mai bun și mai sănătos, a-i ajuta să se ridice cu forțele proprii, fără
a le grăbi creșterea, și a le deschide brațele și porțile astfel încât să zboare cât mai departe,
voinici și mândri de tot ceea ce sunt și de locul din care provin.
*

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 grupul de firme Safir:
www.deliciosul.ro
www.zdravanmoldovenesc.ro
www.nutriva.ro

