
Софрим ООД
Фирма "Софрим" ООД е създадена 1993г. и е със седалище в гр. София. Основната дейност е събиране,
преработка и продажба на диворастящи гъби, трюфели, билки, подправки и плодове. Повече от 20
години "Софрим" е надежден партньoр на много фирми от Германия, Австрия, Португалия, Франция,
Испания, Швеция, Великобритания, Швейцария, Италия, САЩ и Канада. Притежава сертификат от
Aгенцията за безопасност на храните на България, както и от Американската FDA.

За "Софрим" е важно постоянно да осигурява отлично качество без компромиси и да гради трайни
партньорства с доволни клиенти. Освен стандартните продукти които предлага, фирмата се стреми да
доставя и продукти по поръчка на своите клиенти и да разширява постоянно асортимента си.

С цел да е в крак с новите развития на пазара, "Софрим" се представя на големи изложения за храни
като SIAL в Париж и ANUGA в Кьолн и е гост на Цюрихската Кооперативна Борса.

Основните продукти, продавани на външен пазар cа пресни, сушени, замразени и бланширани
диворастящи гъби, прегледани, почистени и обработени на ръка и с гарантирани отлична селекция и
качество.

Пресни гъби на "Софрим" ООД

Сушени гъби на "Софрим" ООД

Замразени и бланширани гъби на "Софрим" ООД

"Софрим" работи не само с търговци на едро от цял свят, но има и специални предложения за
ресторанти. Редовни доставки на селектирани гъби, трюфели и специалитети. www.sofrim.net
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Софрим ООД е близо, както до партньорите си търговци на едро от чужбина, така и до клиенти,
желаещи да закупят малки количества гъби и специалитети.

* * *

Магазин "Трюфелини"

първо присъствие на "Софрим" ООД на българския пазар в търговията на дребно

През декември 2015 отвори врати първият магазин "Трюфелини" на адрес ул. "Иван Вазов"№20 в
София. Предлагат се гъби, трюфели и гъбни специалитети в малки опаковки, както и оригинални

подаръци в елегантни опаковки.

www.trufelini.net

Голяма част от продуктите могат да бъдат поръчани и онлайн с бърза доставка за цяла България.

http://shop.trufelini.net

* * *

Продажби на дребно по интернет

През последните години интернет-продажбите станаха незаменима част от международната, но и от
вътрешната търговия. "Софрим" ООД следва тенденциите и отговаря на изискванията на пазара.
Поради чести запитвания за доставка на малки количества по 250 и 500 гр, фирмата създаде на сайта си
малък онлайн магазин, в който могат да бъдат поръчани по интернет малки опаковки и да бъдат
доставeни до всяка точка на света.

www.sofrim.net

* * *

Малки луксозни опаковки сушени гъби

През 2014 "Софрим" ООД създаде своята марка луксозни малки опаковки сушени гъби, които се
продават онлайн в цял свят през интернетсайт

www.spicyboxes.com

*Продуктите "Spicy Boxes" се предлагат и в магазин "Трюфелини"
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