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Labdien, cienījamie sadarbības partneri!

Jūs lasāt kārtējo ikmēneša prezentāciju „Vitrum news”, kura pastāstīs Jums par mūsu

jaunumiem un akcijām.

Ir beidzies atvaļinājumu laiks. Siltās vasaras dienas ir aizvadītas. Līdz ar rudens sākumu

noslēdzās arī bērnudārzu un skolu rekonstrukcijas darbi. Mēs lepojamies ar to, ka

kvalitatīvi un savlaicīgi esam piegādājuši vairākām Latvijas skolām virtuves tehnoloģiskās

iekārtas, jaunus garderobes skapīšus, sastatnes un plauktus. Esam pārliecināti, ka

skolotājiem, skolēniem un to vecākiem būs patīkami redzēt mūsu paveiktā darba

rezultātus, un tas tiks pienācīgi novērtēts.

SIA „Vitrum gastro” arī kārtos savu „eksāmenu”, mums ir sava „sesija”. „Eksāmens” notiks

no 7. līdz 10. septembrim Rīgā izstāžu centrā „Ķīpsala” (stends Nr. C28/D27, II halle), kur

mēs pastāstīsim Jums par saviem sasniegumiem, prezentēsim jaunus produktus un mūsu

sadarbības partneru zinātības, uzcienāsim ar kraukšķīgām maizītēm, itāļu picām un

gardiem franču kruasāniem.

Būsim priecīgi Jūs redzēt mūsu viesu vidū un ceram, ka šī pasākuma apmeklēšana būs

interesanta un lietderīga Jūsu biznesa attīstībai.

Mēs turpināsim Jūs informēt par mūsu jaunumiem un akcijām.

Jūsu „Vitrum”
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Rīgas 40. pirmsskolas izglītības iestāde pēc rekonstrukcijas

Projekta vadītāja

Diāna Caune - Jansone

Bērnu dārzu un

skolu projektu vadītāja

Тālrunis: (+371) 67802384 

E-pasts: diana@vitrum.lv

mailto:diana@vitrum.lv
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Pati „stingrākā” komisija vērtē Rīgas 40.vidusskolas rekonstrukcijas darbu rezultātus



Projekta vadītājs

Mihails Marčuks

Menedžeris

Tālr. (+371) 26389023

E-pasts: 

mihails@vitrum.lv
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Olaines 2. vidusskola

mailto:mihails@vitrum.lv
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Projekta vadītājs

Dmitrijs Demjaņenko

Gastro iekārtu nodaļas vadītājs

Тālr. (+371) 67802395

E-mail: dmitrijs.d@vitrum.lv

Kafejnīca “YO-YO”, Rīga

mailto:dmitrijs.d@vitrum.lv
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Degvielas uzpildes stacijā Norvēģijā

Projekta vadītājs

Andrejs Policāns

Menedžeris

Тālr. (+371) 67802384

E-pasts: manager@vitrum.lv

mailto:manager@vitrum.lv
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Projekta vadītājs

Mihails Marčuks

Menedžeris

Tālr. (+371) 26389023

E-pasts: 

mihails@vitrum.lv

Mitrināšanas sistēma vairumtirdzniecības noliktavai Rīgā

mailto:mihails@vitrum.lv


Projekta vadītājs

Andrejs Policāns

Menedžeris

Тālr. (+371) 67802384

E-pasts: manager@vitrum.lv

JAUNUMS!                                   JAUNUMS! JAUNUMS!

mailto:manager@vitrum.lv
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Kaspars Zanders

Menedžeris 

Tālr.: (+371) 67802380

E-pasts: kaspars@vitrum.lv

AKCIJA! AKCIJA! AKCIJA!

Arthena Vision SN280205

0,50Lsbez PVN

Arthena Vision SN340201

0,50Lsbez PVN

atlaide visiem itāļu 

manekēniem 

apakšveļai

-30%

mailto:kapars@vitrum.lv
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Gaļina Ļebedeva

Trauku nodaļas vadītāja

Tālr. (+371) 67802384 

E-pasts: lebedeva@vitrum.lv

Ābolu tīrītājs „Matfer”:

 ērta un izturīga konstrukcija;

ātri un kvalitatīvi tīra ābolus;

sevišķi asi naži;

viegli mazgājams.

17,12Ls ar PVN

Tējkanna profesionālai virtuvei:

augsts kvalitātes standarts;

efektīgs un mūsdienu dizains;

piemērota visiem plīts veidiem;

trīskārša apakša;

tilpums: 1.5 l, 2.5 l, 3.5 l, 5 l.

JAUNUMI!                                       JAUNUMI! JAUNUMI!

17,12Ls ar PVN

mailto:lebedeva@vitrum.lv
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Paldies par uzmanību!


