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Do třiceti minut ji máte doma!

Ptáte se, koho že budete mít doma? No přece pizzu, na niž máte obrovskou chuť. Je to přitom tak jednoduché. Stačí kdykoli během
24 hodin zavolat na nonstop dispečink 283 870 000, kde se vám ozve operátorka: Dobrý den (večer), máte přání? A vy si u firmy
PIZZA GO HOME, která nedávno otevřela v Praze svoji již osmou pobočku - na Černém Mostě, na místě, kde se spojuje ulice
Chlumecká a Vodňanská, u metra Rajská zahrada - můžete objednat pizzu šunkovou se žampiony, mexickou či jinou z celkem
osmnácti druhů klasických pizz italských. A nejen to. Tím, že zadáte své telefonní číslo, dostáváte se do automatické evidence všech
zákazníků. Tento druh zakázkového prodeje vám stoprocentně garantuje, že obdržíte čerstvou, voňavou a chutnou pizzu, která se
začne speciálně pro vás dělat až po obdržení objednávky. Poslat si ji můžete nechat, kamkoliv budete chtít - domů, k rodičům, do
práce či k přítelkyni, s níž se chystáte právě prožít báječný večer. Ale ouha, zapomněli jste na dobré víno, které k pizze patří. Nevadí, i
to si včetně dalších gastronomických chuťovek, jako jsou saláty, dezerty, kuřecí stehna, nápoje či zmrzlinu, můžete přiobjednat. Chcete
obdarovat někoho ze svých přátel či známých? I s tímhle přáním vám rádi pomohou. Určitě vás napadlo, na kolik takový nonstop
rozvoz až k vám přijde. Doprava po celé Praze je již od 21 Kč a zcela zdarma při objednávce nad deset pizz nebo při zakoupení
zákaznické karty a sedmičky italského vína. Za deset kuponů z krabic, do nichž jsou pizzy pro přepravu baleny, získáváte jednu
zdarma. Při zakoupení zákaznické karty máte dvě pizzy za cenu jedné. Pokud máte soutěživého ducha, můžete se v lednu s PIZZA
GO HOME přihlásit do soutěže o nejrychlejšího jedlíka pizzy. Vítěze nečeká další pizza zdarma, ale rovnou suma 50 000 Kč! Kdo se
nerozhoduje a nejí rychle, nevyhraje. Pokud ale vsadíte na služby PIZZA GO HOME, jste stále vítězem, aniž byste museli vytáhnout
paty z domu..
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