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Het 
populairste 

donutmerk in 
de artisanale 

bakkerij

VERLEID  
JE KLANTEN MET EEN  
KLEURRIJKE DONUT

Doony’s
 Pink Cloud

Doony’s 
Blue Sky

ONTDEK ONZE  

2 NIEUWE FUNNY 

DONUTS

NIEUW

MYFUNNIES



MaandagMaandag

HET 
POPULAIRSTE 
GAT IN DE 
MARKT
Donuts, ooit exclusief verkrijgbaar aan de 
overkant van de oceaan, maar ondertussen 
overal ter wereld immens populair.  
En dus ook onmisbaar in jouw bakkerij.

Verras en verleid je klanten met variatie 
in smaken, formaten en afwerkingen. 
Simpelweg ontdooien en serveren – of 
zelf nog creatief decoreren om je eigen 
signature donut te maken. 

Leuke kleuren, een aantrekkelijke 
afwerking… het maakt je klanten vrolijk. 
En dat is dé manier om impulsaankopen te 
stimuleren en extra omzet te genereren.

HET ASSORTIMENT 
MY ORIGINAL® DOONY'S 
BREIDT UIT

Benieuwd naar dit nieuwe gamma ? 
MyFunnies zijn dé sfeermakers onder 
My Original® Doony's. Een aan te raden 
traktatie voor je klant zelf, hun broer,  
hun zus en / of vriendin - deze donuts 
scoren altijd. De happy-makers voor 
iedereen die het nodig heeft. 
Tijd om deze kleurrijke lekkernijen  
voor te stellen.

Feeling blue?
Deze donut is de beste  

remedie tegen de ‘blues’, want  
de Doony's Blue Sky blaast ze 
gegarandeerd weg. Met zijn 
oogverblindende prachtige 

blauwe kleur, witte strepen en 
kleurrijke topping verdwijnt elk 

wolkje aan de lucht. 

D192 - Doony’s Blue Sky
55 g / stuk  I  36 stuks / doos

La vie en rose
Met een hap van deze donut,  

ziet men het leven door een roze 
bril! Meer nog, deze Doony zorgt 
voor schittering in de ogen, want 

naast z’n overheerlijke smaak,  
geven we de parels er gratis bij. 

D190 - Doony’s Pink Cloud
54 g / stuk  I  36 stuks / doos

NIEUW

Mmmmarshmallows…
Mmmmarshmallows, zachte  

en zoete lekkernij… En dat  
op een lekker smeuïge donut…  

Hemel op aarde, in je toonbank.  
Dat laten je klanten niet liggen.

D132 - Doony’s Marshmallow
54 g / stuk  I  36 stuks / doos

Coating met 
bosbessensmaak Topping van 

minisuikerbolletjes

Coating met  
aardbeiensmaak

Lichtroze 
coating

Met witte en 
roze marshmallows

Afgewerkt met 
suikerparels DOONY 

= 
MAKKIE 

Ontdooien 

en klaar om 

te verkopen!

NIEUW weeklyMYFUNNIES

MYFUNNIES



D32 - Doony‘s  

Gesuikerd

A32 - Doony‘s  

Gesuikerd

D11 - Doony’s 

party

  

D132 - Doony's 

Marshmallow

D134 - Mixed box  

Mini Doony’s

D190 - Doony's  

Pink Cloud

D112 - Doony’s 

 Double chocolate

D80 - Doony’s  

Chocolate

D77 - Doony’s  

White Vanilla
D82 - Doony’s 

Banana

D76 - Mini-donut

met chocoladesmaak

D75 - Mini

gesuikerde donut

D146 - Doony’s  

Rosy

D85 - Doony’s Pinky

D5 - Doony’s

Mixed box

N703 - Mini-

donut natuur

MaandagMaandag DinsdagDinsdag WoensdagWoensdag
VrijdagVrijdag

DonderdagDonderdag

ZondagZondag

E V E R Y  D A Y  I S  D O N U T  D A Y

Today, birthday, off day, 
workday, holiday…

Goed om te weten!

Uit marktonderzoek blijkt dat je klanten elke dag van de week wel  
een donut lusten. Maar zaterdag is dé donutdag. Vooral ’s ochtends  
en in de voormiddag vliegen de donuts de deur uit.  
Wat blijkt nog: je klanten willen variatie…

Topdag! 
Hét moment 

om de nieuwe 

My Funnies in de 

kijker te zetten!

Zaterdag
Zaterdag

D192 - Doony's  

Blue Sky

A9 - Doony‘s 

Natuur 

DOONY 
= 

MAKKIE 

Ontdooien 

en klaar om 

te verkopen!

Weekly donut planner
Plooi deze folder helemaal open en 
hang de poster in je atelier.

NIEUW

NIEUW

D    NUT  
PLANNER

weekly

TIP OM JE KLANTEN 

TE VERLEIDEN

Wat denk je van een

 donutlolly? Op een stokje!

MYFUNNIES
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WAAROM
 MY ORIGINAL® DOONY’S  

ZO POPULAIR ZIJN?

L a a t  d e z e  k o r t e  m a a r 
a a n s t e k e l i j k e  v i d e o  i n  j e 
w i n k e l  a f s p e l e n  e n 
v e r k o o p  m e e r  d o n u t s !

AUTHENTIEKE 
AMERIKAANSE SMAAK

HEERLIJK 
SMEUÏGE DONUT 

ALTIJD LEKKER, 
VOOR ELKE GELEGENHEID

STIMULANS VOOR
 IMPULSAANKOPEN

SCAN DE QR-CODE
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VERLEID  
JE KLANTEN MET EEN  
KLEURRIJKE DONUT
Zo stimuleer je impulsaankopen…

D192 - Doony’s Blue Sky
55 g / stuk
36 stuks / doos

D190  - Doony’s Pink Cloud
54 g / stuk
36 stuks / doos

D132 - Doony’s Marshmallow
54 g / stuk
36 stuks / doos

Herken jij een ‘Blue Monday’ bij je klanten?  
Stapt iemand je bakkerij binnen met een dipje?  
Kortom, zie je dat het dringend tijd is voor een  
verwenmomentje voor één van je bezoekers?

Dan hebben we een goede oplossing:

 
 Dé sfeermakers onder  

MyOriginal® Doony's zijn gearriveerd.  
Er verschijnt instant een lach  
op ieders gezicht bij het zien  
van deze prachtexemplaren.

 
Instant happiness gegarandeerd.

De
happy - makers

voor iedere
en

die het nod
ig 

heeft!

MYFUNNIES


