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Válogasson, milyen termékeket szeretne árulni!

viszonteladóknak ajánljuk
Jelenleg közel kétezer Gelato Italiano partnernél
fagylaltozhatnak az emberek Magyarországon.
Viszonteladói partnereink között vannak nagyáruházak, kisboltok, kávézók, cukrászdák, független
fagyipultosok. Base kategóriával a hagymányos
fagylaltokat kedvelőket, prémium ART kategóriával az elegánsabb gourmet közönséget, Project
Edennel pedig az egészségtudatos közönséget
tudják partnereink kiszolgálni.

BASE teljes tégely 4750 ml | 2 íz
10. oldal
BASE féltégely 2300 ml | 18 íz
10. oldal
BASE dekortégely 3250 ml | 18 íz
10. oldal
BASE duplatégely 7500 ml | 18 íz
11. oldal
BASE díjnyerteseink tégely 3250 ml | 7 íz
11. oldal
ART tégelyes 4750 ml | 10 íz
14. oldal
Project Eden mentes 3250 ml | 7 íz
16. oldal

családi fagylalt | dobozos
BASE családi 1000 ml | 10 íz
11. oldal
BASE díjnyerteseink 500 ml | 7 íz
11. oldal
Maestro 500 ml | 6 íz
13. oldal
ART tégelyes 4750 ml | 10 íz
14. oldal
Project Eden mentes 500 ml | 7 íz
16. oldal

miért legyen partnerünk?
A Gelato Italiano 100% magyar tulajdonban lévő fagylaltgyártó.
Kézműves jellegű fagylaltokat készítünk, így nem a tömegtermelést támogatja, hanem magyar árut értékesít, erősítve a haza piacot.
Országszerte vannak megbízott nagykereskedő központjaink, ahonnan
rugalmasan szolgálják ki Önt akár a hét több napján.
Egyedülállóan nagy ízválasztékot kínálhat.
Magas minőségi elvárásaink vannak a termékeinkkel szemben, így biztos
lehet benne, hogy értékes és finom fagylalttal szolgálja ki vevőt.
Csak természetes összetevőket használunk, nem mesterséges színező- és
adalékanyagokat.
Minden évben hozunk el díjat szakmai versenyről.
A Gelato Italiano fagylaltnak illata van, ezzel is bizonyítva a valódi, minőségi
alapanyagok használatát.
Rendszeresen bővítünk új termékekkel, ízekkel.
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gasztro tégelyes | gombócos

gelatoproject.com

desszert | 180 ml
BASE pohár | 4 íz
19. oldal
BASE tányérdesszert | 4 íz
19. oldal
ART prémium pohár | 6 íz
19. oldal
Project Eden mentes pohár | 7 íz
19. oldal
BASE díjnyerteseink | 7 íz
sétáló pohár TERV
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kis pult

hogyan segítjük a viszonteladókat?
Viszonteladóink munkáját különféle értékesítési eszközökkel segítjük és online, offline
háttértámogatást biztosítunk számukra.
Lojalitási programunk keretében bizonyos értékhatárok felett ingyen töltést adunk.
Weboldalunkról ingyen letölthet minden segédanyagot (szórólap, katalógus,
megrendelőlap, ízlista, plakát stb.).
Webshopunkból kényelmesen adhatnak le az eszközökre megrendelést.
Használhatják a közösségi kommunikációnk nyújtotta előnyöket.

milyen eszközökET ADUNK?

milyen eszközökET kérhetnek?

3 féle pult vagy hűtővitrin
370 w, alacsony fogyasztás
információdús ízkártyák
megállítótábla
megrendelőlap/ízlista
katalógus
első 3 töltésnél 3 tégelyt ingyen adunk

A fagylaltárusításhoz szükséges egyéb
eszközök kényelmesen megrendelhetőek lesznek a weboldalon, így egy
helyről szerezhetnek be mindent: fagylaltkínáló, kanál, napernyő, szalvéta,
tölcsérpalást stb.

Minden fontos információt megtalál itt: www.gelatoproject.com/viszonteladok

desszertes vitrin
Választék:
60-80 db desszert
Méretek:
81,5x50x53 cm
Súly:
41 kg
Fogyasztás:
0,2 kw/óra és 1,6 kw/nap

gelatoproject.com

Nagyon kis helyet igényel
Alacsony fogyasztás
Letisztult megjelenés
Könnyű mozgathatóság
Kevés hely esetén ajánljuk

Kihelyezés feltétele
Minimum havi netto 100 000 Ft/hó desszert termék megrendelése. Napi kb. 70 gombóc értékesítésével elérhető
(200 ft/gombóc és 25 értékesítési nappal számolva).

közepes pult
Választék:
9-18 (egész, féltégely)
Méretek:
122x66x94 cm
Súly:
97 kg
Fogyasztás:
0,4 kw/óra és 4,5 kw/nap

Akár 18 ízes választék
Könnyű mozgathatóság
Kompakt megoldás
Klasszikus látványhűtő
Csak 1,2 méteres helyet
igényel

Kihelyezés feltétele
Minimum havi netto 100 000 Ft/hó desszert termék megrendelése. Napi kb. 70 gombóc értékesítésével elérhető
(200 ft/gombóc és 25 értékesítési nappal számolva).

látvány pult
Letisztult design
Dekoratív megjelenés
Kis fogyasztás
Akár önkiszolgáló kihelyezés
Pultra helyezhető
Dekoratív terméklátvány
Kényelmes elhelyezés
Többfunkicós kihasználás

Kihelyezés feltétele
Minimum havi netto 75 000 Ft/hó desszert termék megrendelése. Napi kb. 10 db desszert értékesítésével elérhető.

26

Választék:
7,5-15 (egész, féltégely)
Méretek:
102x66x94 cm
Súly:
84 kg
Fogyasztás:
0,3 kw/óra és 3,86 kw/nap

Választék:
18-36 (egész, féltégely)
Méretek:
180x110x130 cm
Súly:
380 kg
Fogyasztás:
1,62 kw/óra és 19,44 kw/nap

Akár 36 ízes óriás választék
A kézműves tégelyek
elférnek benne
Egyedülállóan üvegbe
integrált fűtés
Dekoratív fagylaltmegjelenítés
Igényes kiszolgálás
Az olasz hűtőépítés legújabb
trendje szerint készült

Kihelyezés feltétele
Minimum havi netto 600 000 Ft/hó desszert termék megrendelése. Napi kb. 430 gombóc értékesítésével elérhető
(200 ft/gombóc és 25 értékesítési nappal számolva).
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