Olutreppu
www.rocketpacks.de Valmistettu Saksassa
Tässä olutreppussa on erityinen ommeltu etiketti
• Olutreppu on valmistettu erityisestä vettä
hylkivästä materiaalista. Kannen takana on laukku
asiakirjoja ja todistuksia varten.
• Katso lämpöreppu myyjän takaa. Kantokahva ja
oikein valittu vyöjärjestelmä ja selkätyynyt. Kaikki
tehdään myyntituntien ajan.
• Repun takana on erityinen mainostila
tuotemerkkilaitteille
Järjestelmä oluen alkuperäisen lämpötilan
ylläpitämiseksi aikaansaadaan erityisellä
lämmöneristävällä materiaalilla, joka on sijoitettu
reppun seiniin.
• Repun pohjassa on kumitulpat, jotka auttavat
pitämään lämpöpakkauksen kankaan puhtaana
pidempään

• Kupin annostelija on kiinnitetty henkilön
vasemmalle puolelle. Myyjä ottaa lasin
automaatista itse. Mahdollisuus sijoittaa purkkeja
180-500 ml
• Silmälasiautomaattiin asetetaan suojaava ja
koristeellinen kangaspeite ja ommellaan sarjan
väriseksi.

Kaksipuolinen lippu tuotemerkkiä varten (sisältyy
vakiopakettiin)

Vyötäröpussi kulutustarvikkeille (kerma,
annostettu sokeri jne.) Ja rahalle
(vakiopakkauksessa)
Suuri merkkinen olutreppu käytännöllisellä
letkulla oluen pullottamiseen. Repun reunassa on
kuppien annostelija. Se pitää lämpimän ja kylmän
oluen lämpötilan täysin pystyssä.
Katso lyhyt video reppun työstä:
Näytämme kuinka työskennellä laitteiden kanssa.
Emme suorita koulutusta toimistossasi yli yhden
tunnin ajan.
2 laatua
Laite on läpäissyt tilan. Tarkista myönnetyt
todistukset.
3 ympäri vuoden
Reppu pitää lämmön täydellisesti. Ja pitää myös
kylmän täydellisesti. Sopii kaikille oluille.
Ansaitse rahaa myymällä olutta!
Erityisedellytykset mainostoimistoille.
Rocketpackien oma tuotanto

Yhden vuoden takuu ostoskeskukset, stadionit,
tarjoukset.

Missä voin käyttää reppua?
Kymmeniä paikkoja reppun kantamiseksi: Rannat,
festivaalit, jonot, konsertit, puistot, oma yritys,
mitä huomioida ostettaessa?
Mitä sanot olutreppusta?
Repussa on 2 mainospaikkaa: Laita reppu - 69x34,
5 cm ja kaksipuolinen lippu 47x31 cm

1. Kestävä ja kosteutta kestävä lasiteline on
valmistettu murtumattomasta ja turvallisesta
polykarbonaatista.
2. Easy Weight -järjestelmän ansiosta reppua
voidaan helposti kantaa harteilla pitkän ajan
väsymättä.
3. Mainostustila, mukin pidike, paino purettu
4. Brändäys: Voit tilata reppun tuotannon
kokonaan tuotemerkkisi ainutlaatuisella värillä.
5. Hanna: Termosen, elintarviketeräksen kätevä,
hygieeninen ja turvallinen täyttö
6. Nesteen kanssa kosketukseen joutuvien
reppujen yksityiskohdat koostuvat yksinomaan
ruoka-aineista
Olut-, tapahtuma- ja sijaintityypistä riippuen
voimme mielellämme tehdä sinusta ei-sitovan.
Saat aina tarjouksen 24 tunnin sisällä pyynnöstä.
Jotta sinulla olisi välittömästi täydellinen kuva
mahdollisuuksista, otamme täällä kaikki toiveesi.
Helppo ja selkeä: Olutreppu ja siihen liittyvät
materiaalit ovat helppo käsitellä ja niissä on aina

selkeät ohjeet. Tällä tavoin varmistamme, että voit
käyttää vuokra-aikasi optimaalisesti.
Onko liikkuvan oluen asiantuntija. Tuo olutta
tapahtuman tai mainoskalenterin vierailijoille.
Yhdessä oikean tuotemerkin kanssa
nestepakkaukset ovat todellinen
katseenvangitsija. Palvelu ja mainonta yhdessä!
Lue eri mahdollisuuksista.

1. JOUSTAVA: on joustava ja osoittautunut
tehokkaaksi. Yhden olutreppun vuokrausta varten
pyydämme ottamaan yhteyttä suuriin tapahtumiin
ja festivaaleihin liittyvien täydellisten

mobiilipalvelujen suuriin pyyntöihin. Lue
mahdollisuuksista.
2. Mainonta:
3. Yhdistämällä nestepakkausten tuotemerkki
tapahtumaan tai ilmoittamalla, mitä olutta tarjoat,
lisää kävijöiden osallistumista tapahtumaan.
Autamme mielellämme
tuotemerkkisuunnittelussa.
4. Tarjoamme kahta vaihtoehtoa: vakiobrändäys ja
ylellinen brändäys. Lue mahdollisuuksista.
5. Tietysti, reppu ei ole täydellinen ilman juomaa
ja lisävarusteita juoman valmistamiseksi. Siksi
toimitamme myös kaikki tarvitsemasi tarvikkeet.
Ajattele itse juomaa, kuppeja, maitoa ja sokeria,
mutta myös (painettuja) kuppeja.

6. Oluen ja tarvikkeiden lisäksi jatkamme
palveluamme ajattelemalla myös viestintää.
7. Tarjoamme esimerkiksi olutreppun tapahtuman
korostamiseksi.

