Legyél dinamikusan fejlődő országos
viszonteladói hálózatunk tagja!
- nincs franchise díj
- az eszközöket tőlünk kapod
- területi exkluzivitást biztosítunk

Az elvarázsolt fagyi!
A MINIMELTS egy cryogenikus technológiával készült különleges prémium kategóriás
jégkrém. A gyártás -197 fokon folyékony nitrogén segítségével történik, mely magába zárja az
aromákat, ezért nem változtatja meg a hozzávalók struktúráját és a fagyasztás gyorsasága
kizárja a felesleges vizet, megtartva a természetes ízeket. Az így kialakult különleges formájú
édességet egyszerű és élvezetes fogyasztani. A MINIMELTS nem tartalmaz mesterséges
színezéket, tartósítószert, génmódosított összetevőket, zselatint és pálmaolajat. Nem
habosítási eljárással készül, ezért nem tartalmaz levegőt, ez koncentrált íz élményt
eredményez. A tárolás -25 fokon történik, a kiszolgálás -20 fokon. Különlegesen finom íze és
formája magával ragad mindenkit, aki megkóstolja. Hamar a gyerekek és a felnőttek
kedvence lesz! Partnereink a Minimax TV csatorna és az UNICEF Magyarország.

Az üzleti modell:
-

alacsony befektetés (csak a terméket kell kifizesd)
nincs semmilyen fizetendő díj(jogdíjak ,franchise)
az eszközöket mi biztosítjuk díjmentesen
területi exkluzivitás
az eladók és a partnerek ingyenes oktatása
figyelemfelkeltő megjelenés és esztétikus berendezések
garantált termékminőség
egy jól bevált nemzetközileg ismert márkanév használata - kipróbált üzleti modell
országos média kampány 4 tévécsatornán
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Kimérős termék:
Amit mi ingyen biztosítunk:
- JUKA M-300Q látvány fagyasztópult
(1016mm x721mm x1198mm)
- 12 db tégely + 12 db kimérő kanál
- ZCF31400 háttérfagyasztó (opcionális)
- Ingyenes folyamatos oktatás
- Online rendelési felület
- Folyamatos terméktámogatás

A kezdő csomag tartalma:
-

21 zsák (2,4 kg azaz 35 adag/zsák)
800 db baseball sapka (8szín)
1000db papírpohár
1000 db kanál

Csomagolt termék:

Amit mi ingyen biztosítunk:
- JUKA M-300P látvány fagyasztópult
(1016mm x661mm x924mm)
- 4 db tároló kosár, zár
- hőmérő
- Online rendelési felület
- Folyamatos terméktámogatás

A kezdő csomag tartalma:
- 5 karton (400db 60g-os)termék 4 ízben
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