FLEKSIBEL OG
KVALITETSBEVIDST
LOGOVAND
Brand din
virksomhed!
Kontakt os
og få et godt
tilbud

PRIVATE LABEL OG LOGOVAND
NATURLIGT MINERALVAND
MED MARKETINGEFFEKT
I Bottlers Group beskæftiger vi os med udvikling, produktion og distribution af drikkevareløsninger baseret på
vores kunders individuelle ønsker og behov. Det kan både være drikkevareløsninger i form af private label, salg af
Bottlers Groups egne varemærker eller baseret på brands.
Bottlers Group er førende indenfor drikkevareløsninger til kontor-, horeca- og detailområdet. Vi tilbyder blandt
andet ”logovand” fra 1 palle med 8 forskellige lågløsninger og med produktion hver 14. dag. På den måde kan
vi løse de fleste af vore kunders behov.
Har du behov for en mere strukturet løsning med løbende produktion, lager og korte leveringstider kan vi også
hjælpe med dette.
Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information på mail: info@bottlersgroup.com

PRODUKTION OG SORTIMENT
FRA DANSK KILDE
TIL EGEN FLASKE
I forbindelse med produktion af vores logovand benytter vi vand fra Nornir kilden ved Brande. Vandet har en lækker og
frisk smag. Nornir kilden ligger 117 meter under jorden og er beskyttet af lag af sand og ler. Adskillige vandreservoirer
blev oprindelig dannet i jorden mellem 15 og 20 millioner år siden, og vandet fra kilden er minimum 1500 år gammelt.
Vandet er velafbalanceret og kategoriseret som ”naturligt mineralvand” med et lavt indhold af natrium og chlorid.
Vores mest fleksible sortiment består af:

BRAND 33:

BRAND 50:

Volumen: ..................... 33 cl
Antal per kollo:.............. 18 stk
Antal per palle:............. 1728 stk.
Mindst holdbar:............. 24 mdr.

Volumen: ..................... 50 cl
Antal per kollo:.............. 18 stk
Antal per palle:............. 1512 stk.
Mindst holdbar:............. 24 mdr.

Guidelines til udarbejdelse af labeldesign kan hentes på www.bottlersgroup.com under ”guidelines”. Salgs- og leveringsbestemmelser fremgår ligeledes af hjemmesiden.

DIN INNOVATIVE PARTNER I UDVIKLING
AF INDIVIDUELLE DRIKKEVAREKONCEPTER
Bottlers Group beskæftiger sig i dag med udvikling, produktion og
distribution af drikkevareløsninger. Det kan både være som private label,
egne mærker eller mærkevarer.
Vi fokuserer på ikke-alkoholiske drikkevarer, som enten kan være
vandbaserede -, sukkerbaserede eller funktionelle drikke.
Har du behov for udvikling eller produktion af egne drikkvarekoncepter,
så kontakt os for nærmere møde.
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