Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout bezkonkurenční produkt nápojového řešení.

Vaše vlastní grafika na našich nápojích:
– grafický návrh dle Vašich představ Vám na požádání zpracujeme
– cena nápojů je srovnatelná s cenami běžných nápojů
– objednávat můžete už od 24ks

Přinášíme Vám komplexní služby:
– návrh a příprava grafiky
– výroba potisku na Vámi vybraný nápoj
– aplikace potisku
– možnost skladování
– doprava na Vámi určené místo

Zaměření:
– prodej v klubech, barech, restauracích a dalších gastro zařízeních
– prodej na hudebních festivalech, společenských a kulturních akcích
– firemní akce, doplněk pitného režimu nebo nástupce reklamních předmětů
– veletrhy, oslavy, výročí a jiné významné události

O nápoji:
– energetické nápoje jsou nealkoholické nápoje, u nichž je deklarováno,
že oproti běžným nápojům dodávají energii a zvyšují fyzickou aktivitu.
– energetická hodnota těchto nápojů (naměřená v kaloriích) však není
vysoká, účinek je zaměřen spíše na zvyšování pozornosti a fyzického výkonu
přidáním kofeinu, vitamínů a dalších látek, které mají mít při současném
působení větší stimulační efekt, než by měl kofein sám o sobě.

Složení:
– pitná voda, cukr, glukózový sirup, kyselina citrónová(E330), taurin(4000mg/l),
přírodní a přírod. identická aroma, kofein(320mg/l), benzoan sodný, vitamíny,
kyselina pantotenová, barvivo E150d, syceno CO2. Energetická hodnota ve
100ml nápoje 117 kJ (51 kcal), sacharidy 11g, tuky 0g, bílkoviny 0g.

Forma:
– plech 250ml

Ceník:
– v ceně energetický nápoj, plech 250ml, vlastní potisk, balení po 24 ks
– minimální odběr 120 ks
– aktuální cena produktu na dotaz u obchodníka

ENERGY DRINK

ENERGY DRINK

ZELENÝ ČAJ

Složení:
– pitná voda, cukr, přírodní a přírodně identické aroma a extract zeleného
čaje, kyselina citrónová. Konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný.

Forma:
– plech 250ml

Ceník:
– v ceně nápoj zelený čaj, plech 250ml, vlastní potisk, balení po 24 ks
– minimální odběr 120 ks
– aktuální cena produktu na dotaz u obchodníka

GREEN TEA

O nápoji:
– zelený čaj je bohatý na stopové prvky a vitamíny, posiluje koncentraci
a duševní výkon, zpomaluje proces stárnutí, snižuje hladinu cholesteru
a cukru v krvi, zbavuje tělo jedů a má bakteriální účinky.

O nápoji:
– voda balená, nesycená, mírně mineralizovaná

Složení: chemická analýza
– obsah celkových rozpuštěných látek je 107,6 mg/l

Forma:
– PET 500ml

Ceník:
– v ceně voda, PET 500ml, vlastní potisk, balení po 12ks
– minimální odběr 120 ks
– aktuální cena produktu na dotaz u obchodníka

CLEAR WATER

BALENÁ VODA

O nápoji:
– celosvětově oblíbený kvašený alkoholický nápoj z vody, pšeničného sladu
a chmele
– odbourávání alkoholu z piva je individuální a závisí na několika měřítkách:
hmotnosti, zdravotnímu stavu, stupni únavy, pohlaví a dalších faktorech.
Např.: 80 kg muž odbourá 10° pivo za 2 hod. a 10 min.
60 kg žena za 3 hod. a 50 min.

Složení:
– voda, ječné slady, chmelové produkty

Forma:
– plech 500ml

Ceník:
– v ceně pivo v plechovce 500ml, vlastní potisk, balení po 6 ks
– minimální odběr 120 ks
– aktuální cena produktu na dotaz u obchodníka

CLASSIC BEER

PIVO

DOPRAVA
Cena dopravy při odběru nad 15.000,-Kč bez DPH ZDARMA na 1 místo.Ostatní
množství se řídí dle platného ceníku PPL.

Termín dodání:
Zboží dodáme do 14-ti dnů od schválení korektury.

Sídlo společnosti
CZECH IMAGE group s.r.o.
Plotní 75
602 00 Brno
IČ: 29282551
DIČ: CZ29282551
Tel.: +420 545 424 237
Fax: +420 545 424 233

