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Care este
pasiunea noastră?

Experți în
industria ospitalității

Pentru unii suntem doar furnizori
de echipamente horeca. 
Pentru alții suntem bucătăria mult
dorită, ideea hotelului mult visat,
ajutorul de nădejde în serviciile
de catering, ori primul pas făcut
către afacerea de succes.

Dedicați
afacerii tale

Nu ne pricepem să facem doar
retail, ci iubim să-i ajutăm pe cei
care ne cer sfatul, oferindu-le
consilierea necesară și chiar
suportul prietenesc de care
au nevoie.



Ce îți
putem
oferi?

Tot ce ai nevoie pentru
restaurantul tău.
De la echipamente industriale până la
accesorii de bucătărie, colecții de veselă
și tacâmuri, oferta noastră cuprinde toate
tipurile de produse specifice industriei.

Tot ce ai nevoie pentru
spațiile tale de cazare.
Industria hotelieră ne pasionează, motiv
pentru care la noi găsești acele lucruri de
care ai nevoie în camere, recepție, bar etc.
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Ce îți
putem
oferi?

Tot ce ai nevoie pentru
serviciul de catering.
Suntem alături de tine în tot procesul 
de realizare, depozitare și livrare a
preparatelor cu soluții profesionale
și testate de noi și de clienții noștri.

Tot ce ai nevoie pentru
ca afacerea ta să prospere.
Piese de schimb, service autorizat, 
timpi scurți de livrare și consultanță
personalizată sunt doar câteva dintre
motivele pentru care suntem ce ai nevoie.
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Produsele 
de care ai nevoie
le găsești la noi
Peste 450.000 de produse
de calitate listate pe site

Avem prețuri pentru toate buzunarele.
Și nu doar atât. Dacă nu găsești un produs
pe care ți-l dorești la noi pe site, ne poți
contacta și îl vom aduce pentru tine.

Spații de depozitare
de peste 1000 mp

Produsele tale este posibil să se afle
în stoc deja în unul din depozitele noastre.



Alături de tine
la bine și la greu

Pentru noi nu e doar o tranzacție.
Sustenabilitatea afacerii tale este și treaba noastră,
de aceea oferim servicii complete.

Service autorizat.
Avem propria echipă tehnică pregătită să te ajute
atât pe perioada garanției, cât și după.

Piese de schimb.
Suntem mândri să fim distribuitori în România
a peste 40.000 de piese de schimb, iar dacă ești
clientul nostru beneficiezi de pachete promoționale.



De ce noi și nu alții?

Îți oferim posibilitatea să plătești
în 12 rate fixe, fără dobândă, dacă
ai un card de credit valid.

Investim constant în digitalizare,
încât experiența ta cu noi să fie
interactivă și modernă.

Te sprijinim la proiectarea
și implementarea proiectului tău
astfel încât să fie perfect.



Suntem
peste tot 
în Europa

Lucrăm cu peste
60 de producători din lume
și avem clienți mulțumiți
pe întreg continentul.

Vrei să fii unul dintre ei?



Nu te-am convins deja
că suntem

ceea ce cauți?
Lăsăm cifrele să vorbească pentru noi.



Doar în anul 2020...

Cifra noastră de afaceri
a crescut la 2.500.000€

Capitalul nostru social
a crescut de la 200 de lei la 100.200 lei

Ne-am oferit sprijinul și produsele la
peste 1.500 de clienți



Suntem extrem de activi pe internet,
de aceea ne vei găsi pe Google și
pe platformele de socializare.

Am cucerit online-ul!

www.horecaexpress.ro

@horecaexpress.ro

@horecaexpress.ro



Vrei să discutăm
despre afacerea ta?
Ne place să fim puși la treabă, așa că
dacă te putem ajuta, nu ezita să ne contactezi.

Vlad - asistentul nostru virtual
0364.431.844

Ovidiu
0732.988.575

E-mail
office@horecaexpress.ro

George
0749.552.213



Informații utile
despre compania noastră
Suntem transparenți și pentru că ne dorim
să ai încredere în noi, îți punem la dispoziție toate
datele legale de care ai nevoie pentru a ne verifica
seriozitatea și sinceritatea.

Sediu social
Str. Timișoarei, nr. 7/2, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România

Denumire companie
Horeca Express International SRL
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Sediu fizic
Str. Cernavodă, nr. 5-9, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România



Îți mulțumim
pentru timpul acordat!

Acum e momentul să ne întâlnim pe
www.horecaexpress.ro


