Zwycięskie hasła „Lubię robić zakupy w Emmie bo....”

Miejsce w
konkursie

Lubie robic zakupy w Emmie, bo promocjami wciaz mnie zachwycaja A wyborem produktow
wprost klientom dogadzaja. Od lokalnych producentow produkty sprzedaja I tym sposobem
swa oferte wzbogacaja. Nawet osoby na roznych dietach produkty tu znajduja Wiec codziennie
po cos do Emmy przylatuja. W sklepie wszystkie produkty przejrzyscie ulozone A cenowki pod
kazdym produktem wlozone. Stoisko miesne to serce tego sklepu, ktorego nie mozna pominac
Choc przy szybkich zakupach da sie migusiem uwinac. Panie sprzedawczynie zawsze skore do
pomocy To naprawde kobiety wszechmocy. Takze w Emmie zakupy pokochacie I na pewno
zobaczycie, ze dzieki ich promocjom wiecej pieniedzy macie.
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Lubie zakupy robic w Emmie, bo blisko mojego domu sie znajduje I wszystkie moje ulubione
produkty tam odnajduje. Pieczywo z lokalnych piekarni swieze i chrupiace A wedliny i kielbasy
od Matejki na cala Emme pachnace. Warzywa i owoce w ofertach sezonowych A ile produktow
jest tu bezglutenowych. Sporo produktow od lokalnych firm do Emmy jest dostarczanych Tym
bardziej ciesze sie, ze kupujac w Emmie rodzinne okoliczne firmy wspieramy. Produkty na
polkach pieknie poukladane A panie w sklepie bardzo pomocne, sa wrecz przekochane. Zawsze
doradza, pomoga i zakupy zapakuja I w kolejnym dniu tez z usmiechem mnie oczekuja.
Dodatkowo promocji w Emmie maja bez liku Doprowadzajac mnie do euforystycznego okrzyku.
Takze Emma powoduje u mnie skojarzenie Jakosc, gwarancja i zadowolenie.
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Lubie robic zakupy w Emmie bo Emma to sklep magiczny, asortyment ma fantastyczny,
Pracownicy Emmy sa jak czarodzieje - magiczne zaklecia na mnie rzucaja, do zakupow
zachecaja, swoja pomoc oferuja, kazdy dzien dla mnie czaruja! Do Emmy na szybkie zakupy
codziennie wstepuje, w tym sklepie jest wszystko czego potrzebuje, Miedzy alejkami z
przyjemnoscia chodze i znajduje przekaski,warzywa,owoce - zloty medal Emmie za wyposazenie
przyznaje, Dzieki Emmie codziennie smaczny obiad rodzinie podaje! Bo gdy produkty z Emmy
moja kuchnie wypelnia, marzenia o pysznym obiadku sie spelnia! Emma to czesc mojej
codziennosci, wnosi do mojego zycia duzo radosci, nie musze sie martwic wysokimi cenami, w
Emmie codziennie zachwycam sie promocjami! A gdy znajduje ulubiony produkt na promocji,
moj dzien jest pelen pozytywnych emocji i w takich momentach czuje, ze Emma to sklep,
ktorego potrzebuje! Bo odkad Sklep Emma do mojego zycia dolaczyl, wiem, ze zycie jak z bajki
nigdy sie nie skonczy!
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Lubie robic zakupy w Emmie, bo to moj sklep osiedlowy Gdzie wybor produktow jest wprost
odlotowy. W asortymencie moje ulubione produkty zawsze maja I dostawami na biezaco je
zamawiaja. To dla mnie gwarancja, ze produkty swieze kupuje I to niejednym smakiem dzieki
Emmie sie rozkoszuje. Dodatkowo produkty lokalne zawsze maja I tym sposobem nie tylko mi,
zycie ulatwiaja. Wszystko pod reka w jednym miejscu znajdziecie Jak tylko do Emmy na zakupy
przyjdziecie. Panie mile, uprzejme i z usmiechem klientow witajace A podwyzki cen produktow
w Emmie nie sa zatrwazajace. Promocja za promocja dba o nasze porfele A w skali miesiaca
zaoszczedzimy z Emma pieniazkow wiele. Takze zakupy w Emmie z calego serca polecam W
koncu sama ten sklep codziennie odwiedzam.
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bo mam to sprawdzone i przetestowane, ze w 100% beda udane! Ekipa tu zgrana, z usmiechem
od rana. Serdecznie przywita, o zdrowie zapyta! Produkty sa swieze i pierwszej jakosci. Jest w
czym wybierac, bo sporo nowosci! Ceny inflacje stad przegonily, ku Twej Radosci ciut sie
skurczyly. Z EMMA krolewskie zjesz dzisiaj sniadanko, na obiad tez bedzie pyszne szamanko!
Napoje, mrozonki, pieczywo, wedliny... Soczyste owoce dla calej Rodziny. Dla Pupila cos
znajdziecie! Jego serce zdobedziecie. A jesli do EMMY daleko macie, to rade Wam dam...
On-line wbijacie! Przyniosa wszystko pod Wasze drzwi. O tak! Uwierzcie mi! Ja zakupy juz
zrobilam, pyszny torcik upichcilam... Truskawkami ozdobilam! Z Toba EMMA dzis swietuje i za
wszystko Ci DZIEKUJE! Niech Klienci dopisuja, pelne kosze zaladuja. Osiem lat juz przelecialo...
Czy to duzo?! Czy to malo?! Chce kolejnych wspolnych lat. Z Toba EMMA piekny swiat!458858.
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Lubię robić zakupy w Emmie, bo wielki fan smacznych, oryginalnych i lokalnych produktów ze
mnie. Tu zawsze świeże i fajne rzeczy mają, więc z pełnym koszykiem i uśmiechem mnie
żegnają. Już 8 lat tu kupuję i w kolejnych też planuję! Emma! tak trzymajcie i kryzysowi się nie
dajcie! :):)
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Lubię robić zakupy w Emmie bo to sklep wspaniały, co służy mi przez rok cały. Święta, urodziny,
imieniny- warzywa, owoce, mięso i wędliny- robię zakupy dla całej rodziny. Zakupy tez przez
internet macie, co ułatwia życie każdej mamie i każdemu tacie.
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Lubię robić zakupy w Emmie bo , jest tu dosłownie wszystko ,a gdy czegoś nie maja to dla mnie
zamawiają. Kasjerki szczerym uśmiechem do kasy zapraszają i zawsze chwile ze stałym klientem
zagadają , wiec jak tu sklepu nie zachwalać, gdy humor umie poprawić z rana.
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Lubie robic zakupy w emmie bo z nia dzien rozowy bedzie chemia nabial czy wedliny kawa
owoc czy cytryny. Asortyment ma szeroki wiec to do niej stawiam kroki. Caly swiat mam w
Emma sklepie wiec nie wlucze sie po innym sklepie. Na promocje mozna liczyc przez co ciezko
zakupy ograniczyc. Polecam zakupy w emmie bo z nia czuje sie przyjemnie.
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Lubie robic zakupy w Emmie bo:JEST TANIO BO JEST ZDROWO BO JEST CODZIENNIE
ZJAWISKOWO. Pozdrawiam!!!!
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jest tam tak swojsko i przyjemnie. Towary swieze,poukladane- co tylko trzeba tu dostane.
Personel pomocny i usmiechniety-jak na zakupy to tylko do Emmy
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Lubie robic zakupy w Emmie, bo sklep ten jest dobrze zaopatrzony I na kazdego klienta
nastawiony. Dlatego promocje co chwile sa wprowadzane Wiec moje finanse dzieki Emmie sa
zadbane. Produkty zawsze swieze do kupowania zachecajace A od lokalnych firm posiadaja
produkty promujace. W Emmie wszystkie zakupy spozywcze i miesne zrobimy A ile czasu tym
sposobem zaoszczedzimy. Sprzedawcy w sklepie zawsze pomoga, doradza i zakupy spakuja A
wczesniej jeszcze przy kasie mala kwota do zaplaty nas pozytywnie zszokuja. Dlatego drodzy
konsumenci do Emmy wpadajcie I sami o jej zaletach sie przekonajcie.
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Lubię robić zakupy w Emmie, bo w Niej są zawsze uśmiechnięte Panie, nudne nawet nie jest w
kolejce stanie. Towar znajdę tu pierwszej klasy: świeże pieczywo czy soczyste ananasy.
Wracając z pracy do Emmy wejść muszę i na same rarytasy zawsze się skuszę!
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bo produktów na półkach jest bez liku. Do wyboru, do koloru, w sam raz na poprawę humoru.
Do Emmy biegamy po każdej wypłacie. Kupujemy nawet jak kasy jest mało bo zawsze w dobrej
cenie coś tu znajdziemy
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Lubię robić zakupy w Emmie bo byłoby tam smutno beze mnie.Pracują tam ludzie pozytywnie
zakręceni, co są przeze mnie wszędzie poleceni. Miła ekipa jest na wagę zlota, mówiąca że to
całkiem fajna robota"
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1/ Lubię robić zakupy w Emmie bo to sama przyjemność, symfonia smaku, jakości i
oszczędności. 2/ Lubię robić zakupy w Emmie bo produkty są świeże, dobre i lokalne. 3/ Lubię
robić zakupy w Emmie, bo jest tam wszystko czego potrzebuje, wszystko jest świeże i dobrej
jakości, wszystko tylko dwa kroki od domu.
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Lubię robić zakupy w emmie bo oferuje najlepsza dostawę do domu, a panowie dostawcy
NIGDY nie narzekają na wchodzenie po schodach na 3 piętro - są po prostu najlepsi i zawsze
życzą miłego dnia! ?
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"Lubie robic zakupy w Emmie, bo E jak Ekstra sklep, M jak Mila atmosfera, M jak Mozliwosci
wyboru, A jak Apetyczne kielbaski."
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Lubię robić zakupy w Emmie, bo...Wam leży na sercu - co znajdziemy na widelcu! I dlatego od
29 lat marka MATEJKA zapisuje się w historii mojej rodziny NAJSMACZNIEJSZYMI zgłoskami...!
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Lubie robić zakupy w Emmie bo produktów jest bez lika no i moge zapłacić przy użyciu BLIKA
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,,Lubię robić zakupy w Emmie bo tu świeżo tanio i przyjemnie"
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