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Międzynarodowe Święto Pizzy 2012 w Da Grasso 

Pizza to zabawa, radość i przyjemność. To chwile spędzone z przyjaciółmi, które warto 

świętować! Dlatego Da Grasso już po raz drugi obchodzi Międzynarodowe Święto Pizzy – 

wyjątkowe wydarzenie dla miłośników jednej z najpopularniejszych potraw na świecie. 

Międzynarodowe Święto Pizzy obchodzone jest 9 lutego. W 

tym szczególnym dniu fani najbardziej znanej potrawy na 

świecie mogą ją w wyjątkowy sposób celebrować. Tradycja 

świętowania przyjęła się także w naszym kraju. Ubiegłoroczne 

obchody Międzynarodowego Święta Pizzy organizowane 

przez Da Grasso spotkały się z wielkim entuzjazmem Klientów 

i udowodniły, że pizza to ulubione danie milionów Polaków. 

W tym roku Da Grasso także zadbało o fanów pizzy, 

przygotowując wiele ciekawych promocji, które rozpoczną 

się z początkiem lutego i potrwają aż do 31 marca. 

„Cieszy nas zainteresowanie z jakim spotkało się pierwsze święto pizzy w Da Grasso, 

obchodzone w lutym 2011 roku. Pragniemy, aby w tym roku Klienci Da Grasso również 

poczuli się wyjątkowo i dlatego Międzynarodowe Święto Pizzy obchodzone będzie przez 

dwa miesiące – luty oraz marzec. Na wszystkich wielbicieli pizzy czeka aż 76 rodzajów tego 

smacznego dania podawanego z unikalnymi w smaku sosami” – powiedziała Magdalena 

Piróg, Wiceprezes Zarządu Da Grasso Sp. z o.o. 

Wyjątkowe promocje w całej Sieci Da Grasso 

Przez cały luty oraz marzec z myślą o wielbicielach pizzy, Da Grasso przygotowało wyjątkowe 

promocje. W każdym lokalu Da Grasso dostępne są karnety z 10 wyjątkowymi kuponami 



 

rabatowymi na wybrane pizze, które można zrealizować od 

początku lutego do 31 marca w lokalu, na wynos, bądź w 

dowozie. 

W związku z przypadającymi w lutym Walentynkami Da Grasso 

przygotowało także promocję dla wszystkich zakochanych. 

Więcej informacji na temat działań Da Grasso w związku z 

Międzynarodowym Świętem Pizzy na stronie www.dagrasso.pl 

Więcej informacji o Sieci Da Grasso: 

Da Grasso to największa w Polsce sieć ponad 210 pizzerii i restauracji zlokalizowanych w przeszło 150 miastach. W menu 

Da Grasso można znaleźć już nie tylko wspaniałą pizzę zawsze serwowaną z unikalnymi w smaku sosami, ale także 

grillowane mięsa, ryby, makarony, przekąski oraz sałatki i desery. Ponadto, w ramach wprowadzenia segmentu Smaki Da 

Grasso, oferta sieci rozszerzyła się o dania kuchni meksykańskiej, greckiej i amerykańskiej. 

Najwyższa jakość, smak potraw oraz doskonała obsługa zostały wielokrotnie docenione, zarówno przez klientów, jak i 

gremia branżowe. Najważniejsze nagrody i wyróżnienia dla sieci Da Grasso: 

• 2010, 2009, 2008, 2007 złoty Laur Konsumenta 

• 2011, 2010 Jakość Obsługi 

• 2009 Jakość Roku 

• 2008 Hermes w kategorii – sieć restauracji 

• 2008 Grand Prix Konsumenta 

• 2006 srebrny Laur Konsumenta 

Więcej informacji na temat sieci Da Grasso można znaleźć na www.dagrasso.pl 


