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PRODUCT

VYSOKÁ KVALITA VÝROBKOV

Počas troch desaťročí sa toho v  predajniach 

veľa zmenilo – prevádzky dostali moderný šat, 

používajú tie najnovšie technológie a postupne 

rozširujú sortiment.  Sieť viac ako 75 predajní 

Mäsiarstvo u Býka pokrýva prevažnú časť Slo-

venska, vďaka čomu vie osloviť každú domác-

nosť. Čerstvosť a  prvotriedna kvalita ponúka-

ného sortimentu je to, čo privedie zákazníka do 

predajní Mäsiarstvo u Býka. Tu si vždy vyberie 

z každodennej ponuky čerstvého bravčového či 

hovädzieho mäsa, z  vysokovýkonnej rozrábky 

sesterskej spoločnosti Tauris Rimavská Sobo-

ta. Predajne sú denne zásobované čerstvými 

výrobkami priamo z výrobných závodov, preto 

majú spotrebitelia záruku, že na stôl dostanú 

len to najlepšie. Výrobky zo sortimentu mäso-

vých výrobkov, lahôdok a špecialít z vlastných 

výrobných závodov si môžu zákazníci ochutnať 

a  zhodnotiť aj na pravidelných ochutnávkach 

v  predajniach. Vďaka tomu získava materská 

spoločnosť Tauris a.s. cenné informácie o svo-

jich výrobkoch a spokojnosti zákazníka.

Spišské údeniny, Pálfy šunka z radu Gold, Tra-

dičná debrecínka alebo divina či legendárny 

Nitran 77 ocenený na výstave Salima v  roku 

1977 aj na prestížnej súťaži Danubius Gastro 

2019 si získali svojich zákazníkov vynikajúcou 

chuťou i  osvedčenou kvalitou. Spotrebiteľov 

potešia aj najpredávanejšie Zipser párky či Zip-

ser šunka a  tradičné lahôdky. Všetky sa môžu 

pýšiť originálnymi receptúrami, vyrovnanou 

kvalitou a  chuťou. Od roku 2016, kedy potra-

vinársku skupinu  TAURIS Group posilnil vstup 

spoločnosti RYBA Košice, maloobchodná sieť 

TAURIS Cassovia rozšírila svoj sortiment po-

núkaných výrobkov aj o  rybacie špeciality, 

majonézové pochúťky a mrazené výrobky. Sieť 

TAURIS Cassovia sa postupom času premeno-

vala na Mäsiarstvo u Býka a v roku 2019 sa jeho 

súčasťou stala aj sieť RYBA BISTRO. Je kombi-

náciou retro bufetu, ktorý ponúka našu národ-

nú rybaciu pochúťku – Treskoslovenskú tresku 

- a moderného bistra s rybími šalátmi či teplými 

rybími delikatesami od výrobcu Ryba Košice.

Navyše si zákazníci môžu vybrať a  pochutnať 

aj na ponuke z  teplého pultu, grilovaných mä-

sových špecialitách, aj s  prílohami. Ochotný 

personál je vždy pripravený splniť požiadavky 

zákazníka, či už sa zákazník rozhodne využiť 

službu telefonickej objednávky tovaru, alebo 

objednávku pečenia v teplých pultoch. Chutné 

dobroty si tak zákazníci vedia vyzdvihnúť na 

konkrétnej prevádzke v dohodnutý deň, rýchlo 

a bez čakania.

VERNÍ ZAMESTNANCI
AJ ZÁKAZNÍCI

Za úspechom stáli a aj v dnešnej dobe ho tvoria 

ľudia, ktorí neúnavne pracujú na tom, aby zá-

kazník z  predajne odchádzal spokojný. Často 

sa stane, že po príchode do predajne vás pre-

davačky a predajcovia pozdravia po mene, poz-

najú vaše nákupné zvyklosti a dokážu odborne 

a láskavo poradiť pri výbere mäsových špecialít. 

Sú to ľudia, ktorí od začiatku, alebo už vyše 10 

- 15 rokov pracujú v spoločnosti a sú odhodlaní 

odvádzať maximálnu profesionalitu za účelom 

spokojnosti zákazníka. Lojalita voči predajniam 

Mäsiarstvo u Býka sa vybudovala počas dlhých 

dekád a aj vďaka tomu si podnikové predajne 

mohli upevniť svoje miesto na trhu.

VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKOV

Pre svojich zákazníkov Mäsiarstva u  býka 

spustili Vernostný program, vďaka ktorému si 

zákazníci môžu mäsové a  rybacie špeciality 

dopriať ešte výhodnejšie. Esom v ruke pri kaž-

dom nákupe sa stala Karta verného zákazníka, 

s ktorou spotrebitelia získavajú množstvo zliav 

a benefi tov. Všetky podrobnosti sú uvedené na 

webstránke www.masiarstvoubyka.sk, kde sa 

môže zákazník do vernostného programu zare-

gistrovať.

Skupina TAURIS Group je súčasťou česko-slo-

venského priemyselno-investičného holdingu 

ECO-INVESTMENT, a.s. Holding pokrýva dlho-

dobé investície v rozličných oblastiach v rámci 

celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú 

výroba celulózy a papiera, energetika, spraco-

vanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od svoj-

ho založenia podporuje viacero charitatívnych 

projektov v  zdravotníctve, vzdelávaní, kultúre 

a športe.

TAURIS Cassovia, celoslovenská sieť predajní výsekového mäsa, mäsových 

výrobkov a špecialít z výrobných závodov Tauris Group v roku 2021 oslavuje 

významné jubileum 30. výročia jej založenia dňa 17. apríla 1991 ako dcérska 

spoločnosť Tauris, a.s.

PREDAJNE TAURIS CASSOVIA 
OSLÁVILI TRIDSAŤROČNÉ JUBILEUM
POD NÁZVOM MÄSIARSTVA U BÝKA REPREZENTUJÚ TRADIČNÉHO SLOVENSKÉHO VÝROBCU 

R
ed

 (
p

ti
)


