
 

       Warszawa, 10 stycznia 2014 r. 

 

Gangi Da Grasso obniżają ceny! 

 

Już od 23 grudnia przyjaciele Da Grasso mogą rozkoszować się  przepyszną 

pizzą w specjalnej zimowej promocji. Na amatorów tego przysmaku czekają 

specjalne rabaty, a wśród nich druga pizza tańsza o połowę i najnowszy hit 

Da Grasso – ostry sos zupełnie za darmo! To świetna okazja, aby zaprosić 

całą rodzinę na świąteczną kolację. 

W okresie od 23 grudnia 2013 r. do 20 marca 2014 r. Gangi Da Grasso będą dawać 

do pieca we wszystkich lokalach sieci, w całej Polsce. W każdym kolejnym tygodniu 

pizze dobrane będą w mafijne pary, a każdy kto skusi się na zimową promocję 

zapłaci 50% mniej za tańszą pizzę. Dodatkowo do każdego zestawu dołączone będą 

aż 3 sosy – pomidorowy, czosnkowy i zimowy hit – sos ostry!  

Promocja rozpoczęła się tuż przed Świętami i trwać będzie przez całą zimę, warto 

więc pomyśleć o naszych najbliższych i spędzić wspólnie wolny czas z rodziną  

i przyjaciółmi. 

Okres Świąt to czas kiedy towarzyszy nam smak pierogów, karpia i kapusty  

z grzybami. Dla wszystkich tych, którzy skosztowali tych dań w nadmiarze,  

Da Grasso przygotowało specjalną promocję, wprowadzającą urozmaicenie  

do zimowego menu - komentuje Magdalena Piróg, Wiceprezes największej polskiej 

franczyzowej sieci pizzerii Da Grasso.  

Obie promocje dostępne będą w lokalach i w dostawie, a także za pomocą nowego 

systemu online działającego poprzez stronę internetową sieci. Wystarczy okazać 

sprzedawcy ulotkę z promocyjnymi kuponami, aby cieszyć się smakiem pizzy  

w obniżonej cenie. Zapraszamy do odwiedzenia profilu na facebook’u, gdzie można 

dowiedzieć się jeszcze więcej na temat trwających promocji. 

 

*** 

https://pl-pl.facebook.com/DaGrassoPizzerie


 

DA GRASSO SP. Z O.O. to istniejąca od 2006 roku spółka, zarządzająca siecią 

pizzerii pod marką Da Grasso z siedzibą w Łodzi. Prezesem Zarządu jest Pani 

Karolina Rozwandowicz, a funkcję Wiceprezes pełni Pani Magdalena Piróg,  

która zajmuje się bieżącym zarządzaniem firmy.  

Da Grasso administruje największą polską gastronomiczną siecią franczyzową, 

obejmującą 200 pizzerii w 150 miastach, a jej lokale znajdują się w całej Polsce - 

zarówno w większych, jak i mniejszych ośrodkach. Firma jest laureatem wielu 

prestiżowych nagród i wyróżnień m.in. Złoty Laur Konsumenta, Godło Jakość Obsługi 

i  Jakość Roku, Hermes w kategorii sieć restauracyjna oraz Grand Prix Konsumenta. 
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