B2B Projekt

#nakazdejmolekulezalezi

HELLO!
McCarter je slovenská firma s fabrikou v Dunajskej Strede

Sme výrobcom renomovaných slovenských značiek Body&Future, Rio
Fresh, Rio, Zeus a V12 a dovozcom a distribútorom značiek PepsiCo
- Naked a Tropicana; ľadových káv Starbucks; chorvátskej minerálnej vody Jana; chorvátskych cukroviniek Kraš a nemeckých čajov
Teekanne. Produkty z našej firmy nájdete v 25 krajinách. Za svoje
produkty získavame každoročne medzinárodné ocenenia v kategórií
inovatívnych nápojov.
Prečo McCarter?
•
•
•
•
•
•

Vlastníme najmodernejšie technológie na výrobu funkčných
nápojov a čerstvo lisovaných štiav - technológiu studenej aseptiky.
Naše produkty plníme bez použitia konzervantov.
Dbáme na najkvalitnejšie, lokálne suroviny.
Máme 100% recyklovateľné PET fľaše - na rozdiel od konkurenčných
výrobkov nepoužívame PVC etikety, ale PET etikety.
Máme špičkový R&D tím s vlastnými, kvalitne
vybavenými laboratóriami.
Na vývoji nových výrobných procesov a produktov blízko spolupracujeme s STU (FCHPT), Výskumným potravinárskym ústavom,
zahraničnými vývojárskymi a technologickými firmami.

TECHNOLÓGIE

Máme osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj vydané Ministerstvom školstva vedy a výskumu. Sme zapojení do medzinárodného konzorcia na rozvoj bioaktívnych
a senzoricky aktívnych látok. Realizujeme experimentálny výskum pre americkú skupinu
JBT (výskum sa týka využitia inertných plynov v procese studeného aseptického plnenia a hľadáme nové ekologické metódy sterilizácie obalov v studenej aseptickej technológií). Formou experimentálneho laboratória ďalej rozvíjame technológiu studeného
aseptického plnenia. Naše laboratória sú vybavené modernou technológiou, vrátane
plynovej chromatografie. Vyrábame organické produkty. Certifikáty kvality: ISO 22000,
ISO 9001, IFS. V oblastí technológií sme excelentne vybavení pre akékoľvek plnenie
v režime COLDPRESS ASEPTIC.

PROJEKT

Je určený firmám, ktoré hľadajú špecifické benefity pre svojich zamestnancov. Ponúkame
kvalitné, funkčné produkty a čerstvé šťavy od slovenského výrobcu, ktoré môžete poskytnúť
svojím zamestnancom ako pracovný benefit. Mnohé produkty Body&Future sú vyrobené
s dôrazom na ľudské potreby aj počas pracovného procesu – funkčné zložky podporujú
mentálne funkcie alebo sú vhodné ako rýchly a zdravý snack, niektoré sú plnohodnotná
náhrada jedla.

Vieme, že každý zamestnanec má svoje vlastné potreby, preto sme vyskladali niekoľko
balíčkov, ktoré uspokoja širokú škálu zamestnancov – od profesionálneho či rekreačného
športovca, neustáleho hladoša až po uši zaneprázdneného „workoholika“.

Ako si benefitný systém s Body&Future nastavíte je len na vás. Či vám vyhovujú naše
balíčky alebo si radšej vyskladáte produkty, ktoré chcete sami, či zamestnancom
doprajete jeden drink denne alebo jeden drink týždenne.

Ceny všetkých našich produktov sú priamo od nás pre vás. Vynechávame medzičlánok
– obchodný reťazec. Náš vzťah bude priamy - výrobca – firma – dovoz produktov až k Vám,
komunikácia priamo s našim obchodným zástupcom.
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Fit / Wellnes balík

01.

BODY&FUTURE
FUNKČNÉ NÁPOJE

Rastlinné alternatívy k mliekam, vitamínové vody a BCAA

Balík Fit & Wellness je určený pre aktívnych a rekreačných športovcov. Funkčnými nápojmi Body&Future doplnia počas dňa zložky, ktoré sú nevyhnutné na správne fungovanie
organizmu. Balík obsahuje kombináciu rastlinných mliek s vysokým obsahom rastlinných
proteínov obohatených o vitamíny a minerály; smoothie doplnené o aminokyseliny BCAA
v dávkovaní odporúčanej dennej dávky a vitamínové vody BEZ pridaných chemických
konzervačných látok a bez pridaného cukru. Vitamínové vody obsahujú funkčné zložky
L-Carnitín, ViNitrox (zmes funkčných antioxidantov pôsobiacich ako posilňovač metabolizmu, ktorý zvyšuje výkon, znižuje únavu a rozširuje cievy) a VinOseed (prírodný výťažok
z jadier hrozna, ktorý je silným antioxidantom - 20x silnejším ako vitamín C).

bez DPH

*Cena balíčka pri
kúpe v obchode:
100 € bez dph / 48 ks
Úspora na 12 mesiacov
(pri kúpe jedného balíčka
mesačne): 540 € bez dph

Trvanlivosť produktov:
Body&Future Protein: 4 mesiace
Body&Future BCAA: 4 mesiace
Body&Future vitamin water antiox, performance: 7 mesiacov
Body&Future vitamin water boost, collagen: 6 mesiacov

55€

/48 kusov

B&F almond protein 0,33l

B&F vitamin water antiox 0,4l

B&F coco protein 0,33l

B&F vitamin water boost 0,4l

B&F hazelnut BCAA 0,33l

B&F vitamin water collagen 0,4l

B&F smoothie BCAA 0,33l

PRODUKTY V BALÍČKU:

B&F vitamin water performance 0,4l
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Balík Break

02.

BODY&FUTURE, NAKED
SMOOTHIES

Body&Future funkčné smoothies a Naked powerful smoothies

Produkty v balíku Break sú ideálne ako rýchly snack počas pracovného dňa, keď ste nestihli raňajky, na obed je ešte skoro alebo je už dávno po obede. Je vyskladaný z nápojov značky Naked patriacich pod americký koncern PepsiCo. Obsahujú vysoké množstvo
vitamínov, sú vyrobené z ovocia a bez pridaného cukru. Smoothies Body&Future
obsahujú funkčné suroviny ako napríklad spirulina, chia semienka bohaté na Omega - 3,
bazalkové semienka, extrakt zo zelenej kávy, orechový olej či ginko biloba. Neobsahujú
pridaný cukor a sú vyrobené bez chemických konzervantov.

bez DPH

*Cena balíčka pri
kúpe v obchode:
120 € bez dph / 48 ks
Úspora na 12 mesiacov
(pri kúpe jedného balíčka
mesačne): 720 € bez dph

Trvanlivosť produktov:
Body&Future vital energy, detox, memory, active: 4 mesiace
Naked džúsy: 3 mesiace

60€

/48 kusov

B&F vital energy 0,33l

Naked green machine 0,36l

B&F detox 0,33l

Naked mango machine 0,36l

B&F active 0,33l

PRODUKTY V BALÍČKU:

Naked blue machine 0,36l

B&F memory 0,33l
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Fresh Balík

03.

RIO FRESH, TROPICANA
ČERSTVO LISOVANÉ ŠŤAVY
Čerstvo, za studena lisované šťavy

*Cena balíčka pri
kúpe v obchode:
88 € / 58 ks
Úspora na 12 mesiacov
(pri kúpe jedného balíčka
mesačne): 510 € bez dph

Balík Fresh je určený všetkým, ktorí dbajú na zdravý životný štýl a radi siahnu po chutnej
a zdravšej alternatíve ako po klasických koncentrátových džúsoch. Čerstvo lisované šťavy
Rio Fresh si vďaka vyspelej technológií plnenia uchovávajú všetky senzorické vlastnosti
a vysokú hodnotu vitamínov. Rio Fresh je tradičnou značkou na slovenskom a českom trhu
v ikonickom drevenom obale.

bez DPH

Trvanlivosť produktov:
Rio Fresh: 4 mesiace
Tropicana: 2 mesiace

45,5€

/58 kusov

Rio Fresh jablko 0,2l

Rio Fresh Superberry
malina 0,2l

Rio Fresh ananás 0,2l

PRODUKTY V BALÍČKU:

Rio Fresh Superberry
černica 0,2l

Tropicana mango - pomaranč 0,25 l

Rio Fresh pomaranč 0,2l

Tropicana pomaranč 0,25l

Rio Fresh grep 0,2l

Rio Fresh green smoothie 0,2l
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Raňajkový balík

04.

BODY&FUTURE, QUAKER
RAŇAJKOVÉ KAŠE,
RASTLINNÉ MLIEKA

Quaker sú raňajkové ovsené kaše, ktorých výrobcom je PepsiCo.
Stačí ich zaliať vodou alebo rastlinnou alternatívou k mlieku, napríklad
Body&Future ovos, kokos, mandľa alebo lieskový orech. Ako pochúťku
si k raňajkám nalejte priamo, za studena lisovanú šťavu Rio Fresh.

bez DPH

*Cena balíčka pri
kúpe v obchode:
195 € bez dph / 96 ks
Úspora na 12 mesiacov
(pri kúpe jedného balíčka
mesačne): 900 € bez dph

Trvanlivosť produktov:
Body&Future rastlinné mlieka: 4 mesiace
Quaker pot: 4 mesiace
Rio Fresh: 4 mesiace

120€

/96 kusov

B&F Mandľové mlieko 0,75l

QUAKER jablko-čučoriedka
POT 57g

B&F Lieskovoorieškové
mlieko 0,75l

Rio Fresh pomaranč 1l

QUAKER golden syrup POT 57g

B&F Kokosové mlieko 0,75l

PRODUKTY V BALÍČKU:

QUAKER original POT 45g

Rio Fresh ananás 1l

Rio Fresh grapefruit 1l

B&F Ovsenné mlieko 0,75l

Rio Fresh jablko 1l
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05.

INDIVIDUÁLNY BALÍK
PRODUKTOV MCCARTER

Všetky naše vlastné a distribuované produkty sú vám k dispozícii vo
veľkoobchodých cenách.

B&F kokosová voda 0,2l

Tropicana pomaranč 0,25l

Rio Fresh ananás 0,45l

Naked blue machine 0,36l

Rio Fresh Superberry malina 0,2l

Jana nature 1,5l

B&F vitamin water collagen 0,4l

PRODUKTY V BALÍČKU *

Starbucks caramel macchiato 0,22l

*všetky dostupné produkty nájdete na www.mccarter.sk
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06.

FUNGOVANIE
BENEFITNÉHO SYSTÉMU
Príklady z praxe – objednávka na mesačnej báze

Firma s 50 zamestnancami má nastavený benefitný systém tak, že každý zamestnanec
má nárok na 1ks produktu / deň.

Firma má 50 zamestnancov, t.j., potrebuje zabezpečiť 1000 ks produktov na mesiac.
Vo firme je viac rekreačných športovcov, preto sa rozhodli vyskladať balíky nasledovne:
- 10 Fit / Wellness balíkov (480 ks / 550€ bez dph)
- 7 Break balíkov (336 ks / 420 € bez dph)
- 3 Fresh balíky (174 ks / 136,50 €).

Cena za mesiac: 1106,50€ eur bez dph.
Cena za rovnaký počet produktov v obchode: 2104 € bez dph. Úspora: 997,50 €

Príklady z praxe – objednávka na dvojtýždňovej báze

Firma s 50 zamestnancami má nastavený benefitný systém tak, že každý zamestnanec
má nárok na 1ks produktu / deň.
Firma má 50 zamestnancov, t.j., potrebuje zabezpečiť 500 ks produktov na dva týždne.
- 5 Fit / Wellness balíkov (240 ks / 275 €)
- 4 Break balíkov (192 ks / 240 €)
- 2 Fresh balíky (116 ks / 91 €).

Cena za mesiac: 606€ eur bez dph.
Cena za rovnaký počet produktov v obchode: 1156 € eur bez dph. Úspora: 550€
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McCarter, a.s. Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

Kontakt:
Andrej Pernecký
+421907987022
+421911661632
pernecky@mccarter.sk

