


Od roku 2012, kedy sme so znač-
kou KeepCup začali spoluprácu, 
sa aktívne podieľame na budovaní 
kávovej kultúry a najmä jej ekolo- 
gickej stránky na Slovensku. Aktuál- 
na situácia nás zasiahla rovnako 
ako množstvo našich partnerov, 
ktorí museli zo dňa na deň svoje 
kaviarne zatvoriť. Rozhodli sme sa, 
že ich podporíme tak, ako to vieme 
najlepšie - vhodným riešením, 
ktoré bude prínosné pre všetky 
strany a dlhodobo udržateľné.

Juraj Beráts
Founding partner & Managing director

Od dnes je možné na mabets.sk objednať špeciálny KeepCup, na kto-
rom bude vygravírované logo kaviarne spolu s „#KAVOVYHRDINA”. 
Z každého zakúpeného pohára KeepCup pošleme vybranej kaviarni 
7 EUR.

Uzatvorenie objednávok bude každé 2 týždne a poháre zašleme do 
výroby. Pohár zašleme priamo zákazníkovi kuriérom. Našim cieľom je 
podporiť spoločne kaviarne sumou 40.000 EUR.



Čo z toho bude mať 
moja kaviareň?

Čo z toho bude mať 
môj zákazník?

Kaviarni zabezpečíme finančnú podporu bez potreby nákupu KeepCup 
na ich prevádzku. Z každého zakúpeného pohára KeepCup pošleme 
kaviarni 7 EUR. Po skončení pandémie kaviareň nebude musieť vyna-
kladať ďalšie prostriedky na take-away servis pre zákazníkov (poháre, 
vrchnáky, držiaky).

Dostane originálny KeepCup, ktorý vytvoríme špeciálne pre túto príleži-
tosť. Bude jeho hrdým vlastníkom a bude mu pripomínať, ako podporil 
svoju obľúbenú kaviareň. Jeho používaním ušetrí desiatky jednora-
zových pohárov na kávu so sebou a v niektorých kaviarňach mu ho 
naplnia dokonca so zľavou.

Zmena dizajnu, farby a veľkosti vyhradená.

Aktuálna ponuka bude vždy na webe

http://kavovyhrdina.sk.

#K AVOV YHRDINA

Vaše Logo



Časté otázky
kaviarní

Musím vziať niečo na sklad?

Nie, nemusíte. Všetko prebehne cez nás a my zariadime logistiku 
a branding pohárov. Ak chcete, môžete si objednať poháre aj pre vlastnú 
spotrebu a na priamy predaj. Vtedy od nás dostanete veľkoobchodnú 
cenu.

Ako sa o projekte dozvedia ľudia?

Projektu vyrobíme vizuál a on-line propagačné materiály. Budeme ho 
komunikovať na sociálnych sieťach, na webe a v našom e-mailovom 
newslettri. Na kampaň využijeme aj platenú propagáciu.

Ako nám poukážete dar?

Vyzbierané financie vám pošleme na základe fakturácie za propagačné 
služby - umiestnenie nálepky na dverách vašej kaviarne. Je potrebné, 
aby ste mali živnostenské oprávnenie - Marketingové a propagačné 
služby. O tom, ako sa vyvíja podpora vašej prevádzky vás budeme 
informovať v týždenných reportoch. Vopred vám ďakujeme za vašu 
dôveru!

Koľko ľudí si musí KeepCup s mojim logom objednať?

Ideálne je minimálne 20. To by pre vašu kaviareň a tých najvernejších 
zákazníkov nemalo byť problém. Objednávky budeme uzatvárať každé 
2 týždne. Ak sa počas dvoch týždňov nenaplní počet 20 ks, vyrobíme 
vám KeepCup len s nápisom “#KAVOVYHRDINA”.

Ako môžem ovplyvniť, koľko ľudí ma podporí?

Jednoducho. Zdieľajte informácie o projekte na svojich sociálnych 
sieťach, kde máte najlepší dosah na svojich zákazníkov. Propagačné 
materiály vám zašleme po registrácií v našom formulári.

Akú podporu môžem očakávať?

Na Slovensku používa svoj KeepCup viac ako 150.000 ľudí a mnohí 
s nim chodia na kávu aj k vám. Myslíte, že je natoľko obľúbený že vám 
môže dostatočne pomôcť? My si myslíme, že áno! Očakávame zapojenie 
cca 100 kaviarní a pre každú plánujeme vytvoriť priemerne 60 pohárov. 
Priemerná podpora na kaviareň tak predstavuje sumu cca 400 EUR.

Chcem sa zapojiť, čo môžem urobiť?

Vyplňte jednoduchý formulár, v ktorom nám dáte vedieť svoj záujem 
o projekt a pripojte logo v krivkách. Vyberte najlepšiu formu, akou vám 
vieme poskytnúť dar. Registrácia zaberie menej ako 1 minútu. Na našom 
webe sa v zozname kaviarní po schválení registrácie objavíte do 
24 hodín.



Formulár pre 
registráciu kaviarne

http://kavovyhrdina.sk

Kontakt

mabets s. r. o.

Rázusova 2672/11, 058 01 Poprad, 

Slovensko

IČO: 50108026, DIČ: 2120178423, 

IČ DPH: SK2120178423

+421 908 110 073

+421 948 531 744

kavovyhrdina@mabets.sk


