ˇ LOGOM
KEEPCUP S VASIM

@Aviva
We’ve introduced the Aviva
KeepCup to avoid adding to
have been used 16,409 times
#WorldEnvironmentDay
Tweet

KEEPCUP SiX

“Poháre KeepCup boli veľmi pozitívne prijaté našimi zamestnancami a momentálne vidíme ich dôsledné používanie každý mesiac.
Toto nám preukázateľne pomohlo
dosiahnuť náš trojročný cieľ redukovať používanie jednorázových
pohárov. Momentálne sme na ceste
redukovať ich používanie o viac ako
150 000 kusov. Táto iniciatíva
povzbudila našich zamestnancov
správať sa zodpovedne. Jej benefity
boli jasné a ľahké na pochopenie.

177 ml. Ešte lepšie prenosný.
Flat white. 3/4 latte.

Videla som niekoho s KeepCup
prechádzať po miestnosti a musela
som sa zastaviť a zavolať na neho, ako
skvelo to vyzerá.
Sarah - Welcome to my Yard

BNY Mellon

Poháre KeepCup sú používané
stále viac a viac. Vďaka tomu je
vaše logo v rukách ľudí, na ich
pracovných stoloch či vonku.
A vždy plný tej najlepšej kávy.

ˇ SA SÚCASTOU
ˇ ˇ
STANTE
GLOBÁLNEJ KAMPANE
KeepCup má rastúcu databázu fanúšikov,
followerov a priateľov a budeme radi, keď sa
k nim pridáte. Navštívte náš web, Facebookovú
a Twitterovú stránku. Pridávajte vaše úspechy na
náš Facebook, alebo nám pošlite obrázky a linky,
ktoré radi zverejníme.
Kontaktujte náš marketingový tím ohľadom
podpory predaja a spôsobov, ako zapojiť vašich
zákazníkov. Vieme vám poskytnúť obrázky
a šablóny na vybudovanie podnetov pre
uskutočnenie revolúcie v znovu použití.
Kontaktujte nás na juraj@mabets.sk.

ˇ KEEPCUP?
PRECO

KeepCup je prvý eko pohár na kávu so sebou vyhovujúci štandardu baristov.
Navrhnutý a vyrábaný s láskou v Austrálskom meste Melbourne.
Cíť sa dobre. Prinášaj úžitok. KeepCup nie je iba o produktovom dizajne;
naša značka je o prepájaní produktu a jeho účelu.
Predávaný prémiovými predajcami a vo výberových pražiarňach
v 32 krajinách na celom svete.
KeepCup je navrhnutý pre baristov, kopíruje štandardné veľkosti
pohárov, ktoré denne používame a zmestí sa pod páku väčšiny kávovarov.
KeepCup nie je bežný reklamný predmet. Vďaka nemu si vašu spoločnosť ľudia
naozaj zapamätajú a budú ho s radosťou používať.

VLASTNOSTI KEEPCUP
KeepCup má pevný a dobre tesniaci vrchnák, ktorý udrží vašu kávu dlhšie teplú.
Vrchnák je odolný voči vyšplechnutiu a je lepší ako vrchnák na jednorázových
pohároch. KeepCup je bezpečný a zdravotne nezávadný.
Ľahký, farebný a vhodný do umývačky riadu,

VEDELI STE?
V 20 jednorázových pohároch a vrchnákoch
je dostatok plastu na výrobu jedného KeepCup.
Zistite viac na: vs.keepcup.com

Je recyklovateľný a má komponenty, ktoré sa dajú nahradiť.
Vhodný do držiaka na nápoje v aute či na bicykli.

STARTED IN A MELBOURNE CAFE
IN 2008 WITH A SIMPLE IDEA

KEEP IT AND USE IT AGAIN.
DESIGN AND MAKE A BARISTA STANDARD
REUSABLE CUP SO PEOPLE CAN ENJOY
BETTER COFFEE ON THE GO.
TODAY KEEPCUP IS EMBRACED ALL OVER THE WORLD.
KEEPCUP USERS DIVERT MILLIONS OF DISPOSABLE
CUPS DAILY AND THROUGH THEIR ACTION, INSPIRE
OTHERS TO DO THE SAME.

@KeepCup
#SaluteTheReuser

