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MONIN Представя ново безплатно мобилно приложение

Париж, Франция, февруари 2017 – MONIN, водещият производител на сиропи, пюрета, сосове
и ликьори, представя новото приложение за смартфони и таблети MONIN Inspiration.
Приложението, което е безплатно и може да бъде намерено в магазините за приложения
Google Play и Apple Store под името „MONIN Inspiration”, е създадено за лесна употреба както
от новобранци, така и от експерти. Глобално достъпно на пет езика, това приложение
позволява достъп до стотици рецепти за напитки и ексклузивно съдържание с натискането на
едно копче в обществен форум, който насърчава потребителите да създават, споделят и
откриват.

Създавам глагол | съз-да-вам
Да сътвориш нещо с талант и въображение
•

Създайте свои рецепти за напитки, използвайки вашите любими сиропи MONIN, като
например: плодови смутита, коктейли или сосове, и ги запазете в личния си профил.
Подредете творенията си по нивото им на трудност и добавете снимки, с които да ги
представите.

Споделям глагол | спо-де-лям
Да имаш общ опит и преживяване
•

Вдъхновете други хора като споделите любимите си рецепти в самото приложение или
в социалните мрежи. Присъединете се към общността на MONIN и бъдете в течение с
новите идеи и тенденции о целия свят.

Откривам и разучавам глагол| ра-зу-ча-вам
Да Научиш нещо като го изпробваш
•

Разгледайте стотици рецепти за напитки, разработени от барман или бариста на
MONIN. Разучете MONIN рецепти от вашия регион или света, и в същото време
откривайте творенията на други ентусиасти и професионалисти. Категории като „В
Синхрон с Настроението“ ви дават възможност да се запознаете с нови вкусови
измерения и да намерите идеалната рецепта за вашето настроение или предстоящо
събитие.
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Защо сега?
Като доверена марка сред професионалните бармани и баристи по цял свят, MONIN е
водещият бранд в иновацията и създаването на храни и напитки. Няма по-добър начин да
споделим нашия разрастващ се списък от рецепти и завидно познание на напитки от
ексклузивна апликация за смартфони и таблети. Нашата заслужена репутация като експерти в
индустрията се дължи най-вече на страхотния ни екип от иноватори и създатели на напитки в
над 30 държави. Приложението MONIN Inspiration, ще даде възможност на разрастващия се
екип от вкусови експерти на MONIN да се свърже с колеги, работещи в барове и кафенета по
цял свят, както и с вкусови ентусиасти от всички краища на света за едно наистина глобално
изживяване.

Моля посетете https://www.monin.com/m/app/help за повече информация.

За MONIN
Създадена през 1912 г. в Бурж, Франция и семейно управлявана от три поколения,
компанията MONIN е водещият доставчик на качествени сиропи, пюрета, сосове и ликьори.
С производствени помещения на три континента и дистрибуция към повече от 140
държави, MONIN е признат като световен вкусов лидер. В момента, MONIN предлага 200
специални сиропа за коктейлни миксове, плодови смутита и сосове, които са създадени, за
да добавят невероятен вкус към специални напитки, ястия и други. За повече информация
относно продуктите на MONIN, моля свържете се с вашия търговски представител или
дистрибутор на MONIN, или посетете www.monin.com.

