Reppu juomille
www.rocketpacks.de Valmistettu Saksassa
• Et tiedä miten elvyttää kampanjaasi tai parantaa
myynninedistämistä?
Kokeile kannettavia juomareppujamme!

Tämä suuntaus, joka on osoittautunut
erinomaiseksi kotona ja ulkomailla, vetoaa
varmasti sinulle. Valitse vain yksi reppuista ja voit
"mennä tielle.

• Missä reppuja käytetään:
myynninedistämiskampanjat,
myynninedistämistarkoituksessa käytettävät
tuotekonsertit, festivaalit, pyhiinvaellusmatkat,
kaupunkifestivaalit, uima-allas, vuoristoalueet,
julkiset tilat, stadionit, vähittäiskaupan ketjut ja
paljon muuta ...
Mitä voimme tehdä?
• Jotta repput ja promoottorit olisivat helposti
nähtävissä, tarjoamme seuraavat:
• Yritysviesti reppun rungossa.
• tuotteen kiinnitys liikkuvalle juomareppulle
(tuotanto mahdollista)
liput kiinnitetään reppuun yrityksen tai tuotteen
logolla
• Yrityksen vaatteet (housut, T-paita, urheilukorkki
jne.) Painetut kupit, joissa on yrityksen
mainosviesti (logo tai tuote)
• Juoma tarjoiltavaksi ja muut myynninedistämisja brändäysvaihtoehdot tarpeitasi ja vaatimuksiasi
varten

Avaimet käteen -projektin toteutus:
Toiveidesi perusteella toteutamme mielellämme
koko avaimet käteen -tapahtuman, mukaan
lukien:
Valmistussuunnitelma, toimintasuunnitelmat,
järjestäjien valinta ja koulutus, sopivien juomien
suunnittelu
Mainosmateriaali:
Me huolehdimme koko tapahtuman teknisestä ja
organisatorisesta tuesta
• sopii kaikille juomille »kuuma / kylmä,
hiilihapotettu / hiilihapotettu
• valmistettu lämmöneristävästä nailonista
• ylläpitää juoman laatua erittäin pitkään
• Toimitusletku eristeellä ja kansi
• 11,35 l terässäiliö suojaventtiilillä
• Mainoskoko 77 cm x 44 cm
• Kupinpidin kaikille kupityypeille
• Pumppu säiliön paineistamiseksi

• Muut tarvikkeet - vaatteet, hatut, liput,
ilmapallot, liput jne.
Väri: hopea (muut värit tilauksesta)
Nettopaino: 5,8 kg
Mitat: 53 x 35 x 34 cm

• sopii kylmille juomille - hiilihapotettu ja edelleen
• valmistettu hyvästä lämmöneristävästä
muovista
• helppo puhdistaa
• kaksi annosteluletkua eristeellä ja kansi
• 2 x 5 litraa PET: tä

• 63 cm x 29 cm mainontamahdollisuudet
läpinäkyvässä pussissa
• Kupit, halkaisija 9 cm, korkeus 42 cm
• Käsipumppu kummankin astian paineistamiseen
• Muut tarvikkeet - vaatteet, hatut, liput,
ilmapallot, liput jne.
Väri: hopea (muut värit tilauksesta)
Nettopaino: 1,2 kg
Mitat: 40 x 30 x 26 cm

• Valmistettu nailonista, hyvä lämmöneristys
• Ylläpitää tuotteen laatua pitkän ajanjakson ajan
• Sopii kaikille pullossa oleville juomatölkeille
• Sopii kokkareille, kuten voileipiä, välipaloja,
jäätelöä jne.
• Kolme säädettävää sisätaskua
• Avaa heti tai sulje

• pehmustetut olkahihnat
• mainosviesti
• läpinäkyvät tarranauhataskut. Mitat: 50 x 21.50
x 14.34 x 14cm
• muut tarvikkeet - vaatteet, hatut, liput,
ilmapallot, liput jne.
Väri: hopea (muut värit tilauksesta)
Nettopaino: 2,2 kg
Mitat: 58 x 40 x 22 cm
1. Myynti ja huolto: Mietitkö juomareppujen
ostamista?
Ota yhteyttä ja lähetämme sinulle hinnaston
tarjoukseesi toiveidesi mukaan.
Tarjoamme sinulle: Täydellinen palvelu,
kuljettajan koulutus, tarvittavat komponentit,
varaosat, vuokra: Juomapakkauksen vuokra-aika
riippuu täysin sinusta ja tarpeistasi.

Tarjoamme useimmiten: päivittäin, viikoittain,
kuukausittain, järjestämättä mitään!
1. Tavanomaisen vuokran hinnasto tai laskelma
kysynnän mittaamiseksi lähetetään sinulle
pyynnöstä. Vain sinulla idea: millaisen juoman
haluaisin vetää ulos reppustani
2. Kuinka kauan haluan vuokrata reppuni? Reput
voidaan järjestää kanssamme ennen lainaamista ja
kassalle lähtöä.
3. Rocketpacks on toiminut markkinoilla vuodesta
1995 ja on sittemmin onnistuneesti laatinut ja
toteuttanut useita viestintäkampanjoita sekä
useita omia tekijäprojekteja.
4. Tarjoaa kattavia palveluita medialle, PR,
mainonta, markkinointi ja tapahtumien hallinta.

5. Hydrauspakkaukset ovat olleet houkutteleva
esitysmuoto vuosien ajan. Tänä aikana reppuja on
voittanut useita kanta-asiakkaita, jotka käyttävät
reppuja osana myynninedistämistä, tuotteiden
myynninedistämistä, erilaisia tarjouksia jne.

6. Virastomme pyrkii myös osallistumaan
kulttuuri-, sosiaalisen ja koulutusalan
kehittämiseen, ja osallistuu siksi aktiivisesti
hyväntekeväisyys- ja hyödyllisiin hankkeisiin.

7. Uskomme, että heti kun olette perehtyneet
tarjoukseen ja meistä tulee kumppanisi toiveidesi
toteuttamisessa.
Rocketpacks on erikoistunut juomien
pullottamiseen tarkoitettujen juomareppujen

valmistukseen, myyntiin ja vuokraukseen, ja se on
yksinoikeuden toimittaja.

