O pão nosso de cada dia
MMFOODS lidera o mercado de pães congelados e cresce exponencialmente em
2019 com vários lançamentos na linha de panificação congelada.
Há 5 anos, os irmãos Marcos e Marcelo decidiram deixar o ramos de supermercados e
entraram no mercado de panificação congelada fundando a MMFOODS e desde então
nunca pararam de crescer.
De uma forma moderna, mas sem perder o jeitinho de pão feito em casa, a MMFOODS é
uma indústria de pães congelados que agilmente atende às necessidades de
fornecimentos de produtos para panificação que vai desde os equipamentos para a
montagem de uma padaria, como fornos, estufa, armário de crescimento e freezer, até o
fornecimentos dos mais variados produtos, tais como: O delicioso pão francês com
aspecto caseiro, pão de queijo que vai parmesão na sua composição, pães integrais, mini
pães, baguete, mini baguete, filão. Confeitaria industrial: Pão de coco, pão de batata,
hotdog, hambúrguer, pão de leite, pão de milho, pão carteira e Salgados: Croissants e
pãode frios.
São mais de 30 ítens no qual preenche todo o balcão de uma padaria, afinal, uma padaria
sólida e com qualidade é essencial, por isso oferecem também serviços técnicos,
treinamentos, pós-venda e manutenção de equipamentos.
Somos constituídos por dois pilares que combinam a forte marca MMFOODS e a sua
equipe. Esta é a razão do nosso sucesso e nos torna especiais. Consideramos o trabalho
que realizamos todos os dias como uma nova experiência do dia-a-dia, um local de
desenvolvimento pessoal e profissional onde se cria uma rede de novas relações.
Tanta motivação decorre do potencial de mercado já percebido a partir do setor de
panificação, sua prioridade atual, onde as grandes redes de super e hipermercados
substituem cada vez mais o procedimento de “bater massa” pelo uso do pão congelado.
Essa tendência pode se espalhar rapidamente pelas padarias de rua. “O padeiro que
deixa de fazer pão francês ganha muito mais tempo livre para produzir ”outros produtos”
e atender os seis clientes.
”Agradecemos a Deus pelo nosso sucesso, nossa familia e os nossos colaboradores,pois
toda essa união é a grande responsável pelo crescimento da MMFOODS”.
Website: www.mmfoods.com.br
Facebook: facebook.com/mmfoodsoficial
Instagram: @mmfoodsoficial

