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Foodex24 to znana sieć delikatesów ukraińskich, która oferuje najlepszej jakości produkty
ze wschodu . To nie tylko miejsce z artykułami spożywczymi, regałami i asortymentem ale
miejsce z pozytywną aurą i oryginalnym stylem. Do tego wszystkiego firma posiadająca
również sklep internetowy https://foodex24.pl/ zajmująca się wysyłką na terenie Polski
najwyższej klasy towarów oraz własnym stacjonarnym magazynem, będącym odpowiedzią na
potrzeby konsumentów. Ponad 3000 dostępnych rodzajów produktów, wyselekcjonowane
towary dostępne dla wszystkich ciekawych smaków klientów.
Historia założenia supermarketu Foodex24 rozpoczyna się gdy założyciele dostrzegli pilną potrzebę
wśród polskiego społeczeństwa wprowadzenia możliwości usługi zakupów ONLINE w okresie
kwarantanny, ponieważ stacjonarne robienie zakupów stało się mało bezpieczne. Skoro wszystko
można kupić przez internet to dlaczego nie można by spróbować sprzedaży produktów spożywczych.
Nie zagłębiając się mocno w szczegóły można też zauważyć, że nie są to typowe artykuły.

Foodex24 - sklep internetowy z dostawą do domu
Ze sklepem internetowym Foodex24 nie musisz się martwić, ponieważ zapewnia on klientom
najbezpieczniejszą dostawę produktów spożywczych ze wschodu w Polsce. Pracownicy magazynu
dokładają wszelkich starań w zachowaniu ostrożności a kurierzy, którzy zawsze mają na sobie maski

i rękawiczki, szybko dostarczą wszystkie potrzebne produkty! W Polsce istnieją sklepy tej samej
wschodniej branży, jednak przedsiębiorstwo wychodzi z założenia, że każdy znajdzie swoich
zwolenników jak tylko zadba odpowiednio o ich potrzeby. Dlatego właśnie takie są wszelkie starania
by te potrzeby z jak najlepszym skutkiem spełniać. Strona www.foodex24.pl została stworzona
również w 3 językach co zdecydowanie ułatwia zakupy klientom. Dodatkowo pracownicy
odpowiedzialni za dział zakupów i sprzedaży posługują się wieloma językami co upraszcza kontakt z
klientem i daje mu komfort rozmowy z naszą infolinią.
To wszystko można zamówić w bardzo prosty sposób przy użyciu kilku kliknięć. Łatwiejsze
rozwiązanie na zakupy online trudno wymyślić. Bez kolejek, bez ciężkich worków i bez ryzyka! Po
prostu wybierz – a Foodex24 zajmie się resztą. Można zaryzykować stwierdzeniem, że firma
Foodex24 specjalizuje się w zakupach online, które cieszą się niesamowicie dużym powodzeniem.
Dziennie przez internet dokonują zamówień ponad setki osób aby zakupić swoje ulubione produkty
ukraińskie. Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich zainteresowanych, którzy w swoim mieście nie
posiadają sklepu, w którym są dostępne produkty ze wschodu.
Do wyboru Foodex24 posiada 2 opcje wysyłki:
1. Kurierem - dostawa w 48h od momentu złożenia zamówienia ( przy zamówieniu po 13-tej
dostawa się odbędzie w drugi dzień roboczy)
2. Paczkomat -dostawa w 48h od momentu złożenia zamówienia ( przy zamówieniu po 13-tej
dostawa się odbędzie w drugi dzień roboczy)
Dodatkowo ku ułatwieniu klientom nie posiadającym mobilnych aplikacji bankowych firma oferuje
wybór płatności za pobraniem przy czym czas ani sposób dostawy pozostaje bez zmiany.

Foodex24 produkty spożywcze ze wschodu
Foodex24 posiada szeroki wachlarz produktów spożywczych ze wschodu. Dzięki różnorodności
kontrahentów z całej europy jak i innych miejsc na świecie oferuje unikatowe i ciężko dostępne
artykuły w Polsce. Można by twierdzić, że jest to tylko i wyłącznie ukraiński sklep internetowy,
jednak rozmaitość zamawianych artykułów powoduje, że nie można go umieścić w żadne ryzy
określające jego wizerunek.
W sprzedaży dostępne są produkty ukraińskie takie jak: słynna słonina, kawior, wina i inne alkohole
ze Wschodu, różnego rodzaju sosy zaprawy m.in. do barszczu, kwasy chlebowe, czy domowe
makarony. W asortymencie znajduje się również paleta przekąsek i słodyczy np. orzeszków, chrupek,
grzanek i chipsów rodem z Ukrainy. No i oczywiście chałwa słonecznikowa Zajwir i smakołyki firmy
Roshen.
Jako, że Foodex24 jest sklepem rodem z Ukrainy w swojej ofercie posiada najpopularniejsze w
tamtych rejonach mleko skondensowane z różnego rodzaju dodatkami takimi jak karmel. Do
najczęstszych wyborów klientów należą również nasiona słonecznika lub zrobione z pure jabłkowego
Zefiry. Dla klientów, którzy gustują w owocach morza i rybach do zaoferowania supermarket
Foodex24 ma największy wybór suszonych przekąsek oraz konserw rybnych w oryginalnych sosach
pomidorowych, zapraw olejnych itp.
W ofercie można znaleźć wodę gruzińską Borjomi, która uznawana za jedną z najlepszych i
najbardziej bogatych w minerały wód jak i również inne napoje gazowane, słodzone czy naturalne
soki lub nektary. Zakres produktów, które przedstawia sklep jest na tyle duży, że klienci z
zadowoleniem odwiedzają stronę internetową www.foodex24.pl i zamawiają swoje ulubione

smakołyki w kilka minut. Dzięki Foodex24 możesz dotrzeć do najlepszych producentów gotowych
wyrobów takich jak Nizyn, Steinhauer, Moja Semya, Torchin oraz zdobędziesz pewność, że
oferowane produkty ze wschodu są bogate w wartości odżywcze. Tego typu asortyment jest
ułatwieniem dla wszystkich zabieganych miłośników dobrego odżywiania się i smakoszy
poszukujących innych, nowych rozwiązań którymi są dania gotowe z dostawą do domu.
Właściciele Foodex24 skupiają się przede wszystkim na tym aby z dnia na dzień poszerzać bazę
klientów i rozwijać sprzedaż w jeszcze szybszym tempie. Cel jest taki aby wysyłki nie ograniczały się
tylko na terenie Polski ale i również na terenie Europy. Zyskują swoich klientów przez rzetelność i
terminowość. Pierwszorzędną zasadą jest dostarczanie zamówień w 48 godzin do klienta.
Planów i wyznaczonych celów przedsiębiorstwo Foodex24 ma sporo. Co do dalszej przyszłości
istnieją poważne rozmowy o tym aby poszerzać ilość sklepów stacjonarnych na terenie Polski i stać
się liderem na rynku jeżeli chodzi o artykuły ze wschodu.
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