
 
 

 
ТЕХНИКИ ЗА ПРАВИЛНА ПРОДАЖБА НА ДЕТСКИ ТОРТИ: 
1. Уточняване на размера на тортата. (колко гости, деца и възрастни се очакват). 
2. Избор на вкуса от серията DELUX LINE. 

Нека опитат от мини DELUX LINE клиентите, за да изберът желания им вкус. 
Обяснява се от продавачите вкусът на всяка торта DELUX LINE.  
Ще ентусиазират родителите  факти като:         „френска млечна сметана”,  
                                                                                      „оригинален белгийски шоколад”,  
                                                                                      „пандишпан по немска технология” 
                                                                                       и другите свойства на DELUX LINE. 
Акцент трябва да се дава, че всички продукти са пресни или с европейски сертификати. 
Продуктите са здравословни и предтавляват пълноценна, вкусна храна за детето. 

3. Избор на темата: Трябва да помогнем на детето и родителите да изберът темата на тортата. 
       Често, дори и самите родители на познават любимите герои на децата си. 
        Разглеждайки електронно каталога на ШУГАРТ или от стойката трябва да обясняваме: 
        А) Това което виждат на снимката, точно така ще изглежда и тортата. 
              (системата по която са сглобени комплектите ШУГАРТ го позволява). 
        Б)  Почти всичките теми са със захарна плака, а не вафлена. 
              Захарните плаки са вкусни и здравословни с печат от оцветен шоколад, а не от 
              изкуствени оцветители. Захарната плака е мека, ароматна и вкусна. 
              (обикновено децата отстраняват вафлената плака и я наричат кора) 
        В)  АТМОСФЕРАТА върху тортата. Възпитателите на ШУГАРТ не са сложили 
              случайно елементите на темата случайно върху тортата.  
              Тези елементи (захарната плака, фигурите, миниатюрите, символи и др.) 
              са подредени  така, че тортата да излъчва АУРАТА на любимата тема на детето. 

               Г)  Почти всички теми имат ВЪЗПИТАТЕЛЕН ХАРАКТЕР. 
                     За детето има огромно значение, подаръкът за рожденния му ден от родителите 
                     да е изложен върху тортата, сглобен в избраната тема. 
                     Например, касичка «мики маус» с ключ и отвор отдолу е подарък-спомен  
                     от рожденния  ден на детето за цялата година. 
                     За всяка тема е обработена спесификация на български език, която обяснява тези детайли. 
                     Всеки продавач, познавайки общите правила, трябва да е способен да представя всяка тема. 

4. За всяка тема торта АЛМА ЛИБРЕ обработи спесификация която описва точно и ясно 
       какви елементи се включват за  украсяването на всяка тема-торта.  
       По принцип, се включват абсолютно всички елементи, които се виждат на снимката 
       освен панделката от тюл под тортата и свещите. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
5. Цената на тортата: Рожденния ден на детето е един път в годината. 
                                            Няколко аргументи: 
                                            - Свойствата на захарната плака. 
                                            - Украсата на тортата, може да бъде и подаръкът за детето. 
                                              Този подарък ще се отцени много повече, ще се запази и ще се използва  
                                              от детето, именно защото беше върху тортата. 
                                            - Всичките елементи които се включват в комплекта по спесификацията 
                                              са крайно необходими  за оформянето на АТМОСФЕРАТА върху тортата. 
                                              (например, липсата на декоративната лента около тортата променя коренно цялата визия) 
       ЗАБЕЛЕЖКА: За най-търсените теми, ШУГАРТ обработи и предлага  (извън каталога) умален и по евтин вариант. 
 
      Как да видят клиентите електронно детските торти на ШУГАРТ: 
      А) В сайта на ШУГАРТ www.sugart.com се явявя снимка на детски каталог. 
            Отваряте и на PDF се явяват снимки от всички торти. 
      Б) В сайта на АЛМА ЛИБРЕ www.almalibre-prof.com на главната страница, долу в центъра 
           се явявя логото на ШУГАРТ.  Като отворите се отваря отделен сайт на български. 
           Натискате върху копчето детски торти. Явявят се снимки от всички детски торти ШУГАРТ. 
           Отваряйки всяка една от тези теми, се явява спесификация-сертификат на всяка тема торта. 
      В) АЛМА ЛИБРЕ ви осигурява на диск снимки от всички детски торти. 
           Този диск може да го възпроизведете и да го давате на вашите клиенти. 
           (може да качите на вашия сайт целия каталог на ШУГАРТ) 
           АЛМА ЛИБРЕ ви осигурява отделно спесификациите-сертификати на детските торти ШУГАРТ. 
       Г) АЛМА ЛИБРЕ ви осигурява луксозен каталог ШУГАРТ в плексигласова стойка, който трябва да бъде изложен 
            на явно място в салона на сладкарницата. (Обикновено до касата върху витрината. 
 
 
ТЕХНИКИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕТСКИ ТОРТИ ШУГАРТ : 
1. Включете компютър във вашия обект със снимки на детски торти ШУГАРТ. 
2. На компютъра може непрекъснато да се сменят снимки от детски торти ШУГАРТ. 
3. Качете във вашия сайт целия каталог на ШУГАРТ. 
4. Поставете на явно място в салона  луксозния плексигласов каталог на ШУГАРТ. 
5. Във вашия салон, оформете малък рекламен ъгъл.   
      Поставете много красив триизмерен макет от детска торта ШУГАРТ, 
      Прожектирайте на малък екран снимки от детските торти ШУГАРТ. 
      „Поръчвайте при нас” трябва да бъде сигналът който ще изпращате. 

     6.    Свържете се със детски клубове и  салони за детски тържества от вашия район. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
ПРИ ПРЕДАВАНЕТО НА ТОРТАТА В ДЕНЯ НА РОЖДЕННИЯ  ДЕН, отбележете, че при рязене и сервиране на парчета от тортата, 
се отстраняват фигурите, декорациите, захарните цветя и т.н  
Захарната паста върху тортата се режи лесно и се консумира. 

 

http://www.sugart.com/
http://www.almalibre-prof.com/


 

 

 


