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NABÍZÍME NÁPOJE VYSOKÉ KVALITY VE VŠECH KATEGORIÍCH 
NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ

Minerální voda Sycené nápoje
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NABÍZÍME NÁPOJE VYSOKÉ KVALITY VE VŠECH KATEGORIÍCH 
NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
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Ivanův KVAS Ivanův MORS



• Sovětská klasika
• Tradiční limonáda v 

moderním designu

SORTIMENT SYCENÝCH NÁPOJŮ
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• Premiální kavkazská 
limonáda
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«PRAMENY KAVKAZU» - premiální kavkazská limonáda
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VÝHODY «PRAMENY KAVKAZU»

q Jediný 100% přírodní nápoj na trhu

Skládá se pouze z přírodních surovin a šťáv

Bez konzervačních látek

Vyroben dle GOST (státní standard)

q Nejchutnější dle názoru spotřebitelů

Podle výzkumu in-house „Prameny Kavkazu“ předčí svou chutí všechny

ostatní limonády

q Obsahuje ovocný cukr
Neexistence cukru se přiznivě projevuje na užívání dětským publikem

q Stylový vzhled a originální design
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SORTIMENT «PRAMENY KAVKAZU»

CITRON MALINA TARCHUN
příchuť	estragonu

HRUŠKA LESNÍ	JAHODA



LIMONÁDY «PRAMENY KAVKAZU»
VE STYLOVÉM ORIGINÁLNÍM DESIGNU

Prémiové víčko
• Zvyšuje celkový kladný dojem při

kontaktu s produktem a také dělá
otevření více měkké a pohodlné

• Použití speciálního těsnícího
kroužku eliminuje kontakt s

vnějším prostředím a plně
zachovává chuť nápoje

Originální design
• Neobvyklý tvar láhve nás

odkazuje k počátkům tvorby
sycených nápoju na Kavkaze

• Stylový design etiket vytváří
pocity, které spojují minulost a

současnost
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«MinGaz» - tradiční limonáda v moderním designu



NEW «MinGaz»

Nový design
• Nový «MinGaz» se stál stylovým,

moderním a trendy

• Design krásně popisuje příběh ze

života v sovětské minulosti

• Milé a hezké obrázky jsou blízké

srdci každého a nenechají nikoho
lhostejným

• Produkt upoutává pozornost na

regálu a přitahuje pozornost
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Nová chuť
• Nové složení je chutnější a

intenzivnější



SORTIMENT «MINGAZ»
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TARCHUN
příchuť	

estragonu

LIMONAD	
příchuť	citronu

POMERANČ	 DUŠES	
příchuť	hrušky

DARY	BAJKALU	
příchuť	coly

SITRO	
příchuť	citrusů
(doprodej)

KREM-SODA	
příchuť	vanilkové

zmrzliny
(doprodej)



KONKURENČNÍ VÝHODY «Ministerstva sodovky»

«MinGaz»:
• Nejlepší chuť

• Sortiment nejpopulárnějších příchutí v
kategorii

• Originální design krásně popisující příběh
ze života v sovětské minulosti

«Staré dobré tradice»:
• Standardní láhev

• Obsahuje nepřírodní přísady

«Nápoje z 
Černogolovki»:

• Obsahuje nepřírodní přísady

• Neúplná chuť
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«SoyuzSladProdukt» - sovětská klasika



SORTIMENT «SoyuzSladProdukt»

14

SITRO	
příchuť	citrusů

DUŠES	
příchuť	hrušky

LIMONAD	
příchuť	citronu

TARCHUN
příchuť	

estragonu
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VÝHODY «SoyuzSladProdukt»

q Vyroben dle GOST (státní standard)

q Vyrábí se na glukózo-fruktózovém sirupu

q Bez sladidel

q Bez konzervačních látek

q Výrazný atraktivní vzhled

q Stylový šroubovací uzávěr umožňuje měkké a pohodlné 
otevření

q Sortiment nejpopulárnějších příchutí
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VÝHODY «IVANŮV KVAS»

q Má výraznou chuť a vůni čerstvě upečeného žitného 
chleba

q Kvas živé fermentace, který se může pít za volantem

Obsah alkoholu jen - 0,5%

q Optimální objem

Láhev o objemu 1,5 l umožňuje v procesu spotřeby zachovávat chuť do 
poslední kapky

Láhev o objemu 1,5 l má přiměřenou cenu za jednotku, což je obzvláště 
důležité v době krize



KONKURENČNÍ VÝHODY «IVANŮV KVAS»

«Ivanův kvas» 
• Obsah alkoholu jen 0,5%, která se může pít za 

volantem

• Má výraznou chuť a vůni čerstvě upečeného žitného 

chleba

• Optimální objem za rozumnou cenu

• Optimální objem umožňuje v procesu spotřeby 
zachovávat chuť do poslední kapky

«Očakovo» 
• Obsah alkoholu 1,2% - nesmí 

se pít za volantem

«Nikola» 
• Obsah alkoholu 1,2% - nesmí se 

pít za volantem
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VÝHODY «IVANŮV MORS»

q Opravdu 100% přírodní produkt
Obsahuje pouze přírodní přísady

q Jediný na trhu «Živý mors»
Na rozdíl od konkurenčních produktů «Ivanův mors» neprochází postup 

homogenizace, který umožňuje udržet strukturu domacího ovocnýho nápoje a 
maximálně užitečných vlastnosti výrobku

«Ivanův mors» - je ovocný nápoj, který vám připravovala maminka kdysi v 
dětství!

q Jediný na trhu mors v PET-láhvi
Klasický šroubovací uzávěr PET lahve eliminuje únik po otevření

«Ivanův mors» je vhodné si vzít s sebou, na cesty, při práci nebo kdekoliv jinde

Transparentní PET obal umožňuje snadnou vizuální kontrolu nad množstvím 

produktu v láhvi

q Poctivý 1 litr
Na rozdíl od výrobků většiny výrobců, nesnížujeme množství ovocného nápoje. V 
našich lahvích je opravdu 1 litr. 



KONKURENČNÍ VÝHODY «IVANŮV MORS»

«Ivanův mors» 
• Opravdový «Živý mors»

• 100% přírodní produkt

• Pohodlné balení v PET láhvi

• Poctivý objem 1l vyvolává u spotřebitelů důvěru

• Skvělá chuť

«Severní bobule» 
• Podstatně prohrává v kvalitě chuťi 

• Objem 0,95 l

«Čudo-bobule» 
• Výrazně vyšší cena v podobném 

chuťovém profilu

• Objem 0,97 l
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SORTIMENT

Ovocný nápoj - brusinka
1l a 0,5l

Ovocný nápoj – černý rybíz
1l a 0,5l



Minerální voda má pouze přírodní složky a přírodní mineralizaci

Vyrábí se z ekologicky šetrných přírodních zdrojů
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• Minerální voda z unikítního zdroje 
– podzemního reklitního moře

• Obnovuje přirozenou rvonováhu 
látek 

• Sycená, nesycená

• Kavkazská minerální voda z 
hlubinného zdroje

• Má zřetelné ozdravné a redukční 
vlastnosti

• Sycená, nesycená

VODA
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• Kavkazská minerální voda ze zřidla

• Má celkově příznivý vliv a nemá 
žádné omezení ve spotřebě

• Nesycená

• Kavkazská minerální voda z 
hlubinného zdroje

• Má zřetelné ozdravné a redukční 
vlastnosti

• Sycená

VODA «ARDGI»
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Sycená Nesycená



VÝHODY «ARDGI» SYCENÉ
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q Kombinace příjemné a prospěšné chuti

Nízká hladina slanosti vody dle lákařských tabulek (2,5-5 gramů/litr) dodává chuti lehkost

Oddělená sestava stopových prvků ve složení, poskytuje výrazné ozdravné a redukční
vlastnosti

q Šetrnost k životnímu prostředí

Zdroj vody – jeden z nejhlubších vrtů na Severním Kavkazu, v hloubce 1467 m., který
vylujčuje vliv na životní prostředí a zaručuje dokonalou čistotu životního prostředí

q Premium vzhled

Premiálně navržený design nemá alternetivy, a tak se odlišuje od jiných minerálních vod



KONKURENČNÍ VÝHODY «ARDGI» SYCENÉ

«Ardgi» 
• Kombinace premium vzhledu a příznivé ceny

• Má příjemnou chuť a dobře hasí žízeň

• Nevysoká mineralizace (2,5-5 gramů/litr) dodává 

chuti lehkost

• Má zřetelné ozdravné a redukční vlastnosti

«Borjomi» 
• Vysoká miniralizace cca 7,5 gramů/litr

«Narzan» 
• Nestabilní chuť, vyvolaná výkyvy 

úrovni slanosti
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VÝHODY «ARDGI» NESYCENÉ
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q Atraktivní vzhled

Zpracování lahve typické dražším značkovým výrobkům v kategoriích vody, jako je např.
EVIAN:

Značková bezbarvá skleněná lahev

q Výhoda

Nevysoká miniralizace (0,2-0,55 gramů/litr), vzácná pro minirální vody Kavkazu, nemá
žádné omezení ve spotřebě

Oddělená sestava stopových prvků poskytuje celkově příznivý vliv na organismus



«Vittel, Evian»
• Vysoké ceny s 

podobnou kvalitou

«Archyz»                                          
• Vysoká cena za stejný 

formát lahve

• Kontroverzní kvalita vody 

(zjištěny odchylky 
detekované 

mikrobiologické) 

KONKURENČNÍ VÝHODY «ARDGI» NESYCENÉ

«Ardgi»
• Kombinace atraktivního vzhledu a příznivé 

ceny

• Má zvláštní jemnou chuť

• Unikátní látky poskytují vše pro zahnání 
žízně

• Má celkově příznivý vliv na organismus, a 
proto není omezena ve spotřebě
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VODA «ARDGI» V PRÉMIUM DESIGNU

Prémium víčko
• Zvyšuje celkový kladný dojem při

kontaktu s produktem a také dělá
otevření více měkké a pohodlné

• Použití speciálního těsnícího
kroužku eliminuje kontakt s

vnějším prostředím a plně
zachovává chuť vody

Lahve prémiového 
designu

• Moderní forma s prvky
tradičního designu
kavkazských minerálních vod

• Objemové logo «Ardgi» a
nápis «Pyatigorsk» na bocích

láhve vytváří další premiální
smysl a umožňuje pohodlnějí
držet láhev v ruce
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KONKURENČNÍ VÝHODY AQUANIKA

Aquanika
• Jedná se o minerální vodu

• Minirální voda z unikítního zdroje – podzemního 
reklitního moře

• Vyvažuje mikro a makroživiny nezbytné pro 
fyzickou a psychickou aktivitu člověka

« Bonaqua»,
«Aqua Minerale»,                
«Svatý pramen»,                
«Shishkin les» 

• Artezské pitné vody

• Úroveň užitečných látek pro
organismus se podobá tomu z

vodovodu
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DĚKUJEME ZA POZORNOST!

	


