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ESTAR Energy Drink ( Trend Food International ) & SMC Maahantuonti-Vienti & Jakelu yritys ( SMC
Palvelut Oy ) ovat solmineet yhteistyösopimuksen toimittaa loistavat tuotteet yksinoikeudella Suomeen
sekä Norjaan

Trend Food International on perustettu vuonna 2012 ja sen pääkonttori on Saksan Düsseldorfissa. 

Suomen sekä Norjan yksinoikeutettu maahantuojana sekä jakelijana toimii SMC Palvelut Oy

SMC Palvelut Oy on laadukasta ja luotettavaa Maahantuonti - Vienti & Jakelu yritys ammattitaidolla.

Tarjoamme tällä hetkellä oman laadukkaan brändin, tuotteet vaihtelevat Energiajuomista urheilujuomiin.

Myynti tiimimme, markkinoinnin ja liikkeenjohdon asiantuntijat joilla on pitkäaikainen kokemus alalta,
jotta voimme tarjota lisäarvoa tuotteelle joka varmistaa pitkäaikaisia kumppanuuksia.

Brandit:

ESTAR
ESTAR on tuonut markkinoille egologisen tuote merkin / brändin kuluttajille. Kuluttajat voivat vapaasti
valita mikä maku ja tölkin koko sopii heille parhaiten ja heidän ei tarvitse samaistua aiemmin jo
tunnettuihin standardeihin vaan nyt on vapaus valita.

ESTAR:n etu on että sen mainospuheet ovat toimivia ja lupaukset pidetään, energia ja hyvä maku siinä
yhdistyy ekologisuus ja vihreä elämäntapa. ( energy and great taste combining eco & green lifestyle )
Maku ja koko vaihtoehdot on tehty vastaamaan kuluttajien monimuotoista tuote tarvetta.

ESTAR on brändi jonka puoleen kääntyä kun haluat jaksaa pidempään ja silti pystyen noudattaa vihreää
linjaustasi toisin kuin kilpailijoiden tuotteilla. ESTAR edustaa vapautta valita, kuka haluat olla ja miten
elää ja silti saada parhaan suorituskyvyn ekologisesti sinulle yksilönä ja maailman tulevaisuudelle
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FRUNERGY

FRUNERGY on herkullinen vaihtoehto jo tunnetuille energiajuomille, sopii kaikille niille, jotka
tarvitsevat energia potkun mutta kuitenkin luonnollisen ja hedelmäisen makuisena.  

FRUNERGY sisältää jopa 20% hedelmäuutteita ja luonnon kofeiinia vihreistä kahvi pavuista.

Laaja markkinatutkimus on osoittanut, että on olemassa valtava kysyntä energiajuomille sen vaikutusten
takia, kuitenkin samaan aikaan monet asiakkaat eivät vain pidä klassisen energiajuoman mausta. Siksi
olemme kehittäneet täysin uuden energiajuoma kaavan, jossa yhdistyvät loistava ja luonnollinen energia
vaikutus sekä ainutlaatuinen hedelmäinen maku, neljässä eri hämmästyttävässä maku vaihtoehdossa.

FRUNERGY kanssa voit pysyä ylhäällä ja mennä, täynnä maukasta hedelmäistä energiaa..

Paljon tuotteita samalta valmistajalta meidän kautta ( ESTAR SEKÄ FLUENERGY )

Food Trend International tuotteet ovat todella laadukkaat tuotteet , hyvä ulkomuoto, huomiota herättävät
raikkaat värit jonka avulla erottuu hyllyssä muista energiajuomista, etenkin kun Estar energy drink eri
maut hyllytetään vierekkäin sekä se on Eu:ssa valmistettu.

Jo muutamassa vuodessa TFI tuotteet ovat levinneet todella nopeasti jo monessa maassa, mm naapuri
maassamme Ruotsissa
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ESTAR Energiajuoma: 8 eri makua, todella raikkaat maut .

TFI on tehnyt ESTAR energiajuomista täysin uudenlaisen jossa on valinnan vapautta, raikkaita makuja
sekä uudet urheilujuomat josta 3 eri maku vaihtoehtoa. Vaihtoehtoisena juomana makuvesiä 4 eri
raikkaalla maku vaihtoehdolla . 

TFI on kehittämässä koko ajan uusia ja parempia erilaisia juoma tuotteita kuluttajille heidän tuote
mieltymykset ja tarpeet huomioiden, Yhteistyössä SMC Palvelut Oy / SMC Maahantuonti-Vienti & Jakelu 
yrityksen kanssa.

Todella hyvä ja erikoinen maku, markkinoilla ei ole mitään vastaavanlaista tuotetta vielä ollut.

Kokeile ja totea sen raikkaus ja aito luonnollinen maku ihan itse - Takuu varmasti et tule pettymään.

Kaikki tuotteet ja niidet tiedot sekä kuvat mm: jokaisesta tuotteesta omat tiedot tarkasti selitettynä löytyvät
muista liitteistä.

ESTAR energiajuomat sopivat erinomaisesti erilaisiin drinkkeihin sekä cocktaileihin

Olemme nyt tiedustelemassa eri jälleenmyyjiltä halukkuutta osallistua tuotteen myynnin aloittamista
markkinoilla

ESTAR sekä FRUNERGY (TFI) Tuotteet voivat olla teidän hyllyllänne jo muutamassa päivässä /
sopimuksen mukaan

Kauttamme voi ostaa myös kylmäkaapit jonne ESTAR tuotteet voi laittaa esille myyntiin yms, kaapit sekä
muut oheis tuotteet on tilattavissa erikoishinnalla tai ison erän tilattaessa annamme muutaman kaupan
päälle.

Hintatiedot / Tilaustiedot erillis liitteellä ( Pyydä liite erikseen, vain Jälleenmyyjille / Jakelijoille  ). Pyydä
tarjous

Jos kiinnostuit ja haluat ostaa suoraan maahantuojalta ja Yksinoikeutetulta jakelijalta Suomessa ja
Norjassa ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse:

Postiosoite Puhelin Sähköposti / Kotisivu Pankki Y-tunnus
Post address Telephone E-Mail / Internet Bank Organisation Number

Kivikonkaari 49 E 59 010 32 888 11 info@smcpalvelut.eu POP-Pankki 2510087-6
00940 HELSINKI www.smcpalvelut.eu
Finland-Suomi FI57 4746 0010 0281 58



Pvm / Date: 2014

Tarjous

ESTAR Energy Drink Finland / Trend Food International

SMC Palvelut Oy

4

Yksinoikeutettuna maahantuojana sekä jakelijana SUOMESSA toimii SMC Palvelut Oy / ESTAR Energy
Drink Finland

Yhteistyössä tytäryhtiömme kanssa SMC Maahantuonti-Vienti & Jakelu / SMC Import-Export &
Distribution

Maahantuojan tiedot:

SMC Palvelut Oy / ESTAR Energy Drink Finland /

SMC Maahantuonti-Vienti & Jakelu

Y -Tunnus : 2510087-6

E - Mail : info@smcpalvelut.eu / info@smc-tavaratalo.fi

Puh: 0103288811

www.smcpalvelut.eu

Tuote-esitteet, kuvat, videot, löytyvät myös: www.smc-tavaratalo.fi

Lisätietoja ESTAR tuotteista löytyy myös ESTAR:n omalta kotisivulta : www.estar-energy.com/

Lisätietoja kaikista TFI tuotteista löytyy myös valmistajan pääsivulta :

http://www.trendfoodinternational.com
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