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Playboy Energy Drink saapuu pian vihdoinkin myyntiin Suomeen

Playboy Energy Drink will soon arrive finally on sale in Finland

Playboy Energia juoma & SMC Maahantuonti-Vienti & Jakelu ( SMC Palvelut Oy ) ovat solmineet
yhteistyösopimuksen toimittaa loistavat tuotteet Suomeen, jossa mukana maailmanlaajuisesti tunnettu
brändi suoraan Jälleenmyyjille, Playboy energiajuomalla Suomessa tulee olemaan mainos autoja sekä
tehostettu markkinointi. Osta Playboy Energiajuomat alkaen 10 heinäkuuta 2014 ...

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

Miksi Palyboy Energiajuoma / Why Playboy Energy Drink

Playboy on maailmanlaajuisesti todella tunnettu Brändi / tuotemerkki. Playboy tuotemerkki on ollut yli 54
vuotta maailmanlaajuisesti tosi tunnettu ja on viihdyttävä sekä elämäntapa yritys, Brändi symbooli on
elämäntyyli sekä viihdettä. Playboyn harjoittama tuotanto on liitetty eri tavoin liittyen  mm : printit,
televisio, radio, elokuva, puhelimet jne, lisenssoitua toimintaa. 

Yhtiö järjestää myös erilaisia tapahtumia : toimii yö clubeilla, sikari ja cocktail baareissa, ravintoloissa ja
ulkoterasseilla. Lisäksi se julkaisee Playboy lehteä, elämäntyyli lehteä miehille sekä osoitteessa
Playboy.com online viihdettä suunnattuna miehille sekä naisille.

Playboy tuotemerkin voi nähdä monessa eri kulutus tuotteessa kuten 
vaatteissa, kauneustuotteissa, puvuissa ja asusteissa naisille. Vaatteita, 
pukuja ja asusteita miehille ja kirjoja, kalentereita, keräilyesineitä, 
juomalaseja, silmälaseja, pelejä sekä  Playboy Energiajuoma.
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PLAYBOY Energy Drink - Energy and More!!! 

PLAYBOY Energiajuoma - Energiaa ja paljon muuta!

Tavoitteemme on vakiintua energiajuoma teollisuudessa. Playboy energiajuoma sai suositukset 9/10 maku
testistä joka tehtiin sokko testinä koe henkilöille. Olemme saapuneet antamaan energiajuomien asiakkaille
valinnan Elämäntyylille ( choice of LIFESTYLE ) eikä vain energia juoman vaihtoehdon. 

PLAYBOY Energiajuoma on saatavana kahtena eri vaihtoehtona: tavallisena ja sokerittomana sekä 
jokainen tulee pakattuna 16 oz. mustissa tölkeissä, tehty selvästi erottuvaksi  kuuluisan Playboy Rabbit
Head Muotoilun ja värit ilmaisevat onko tavallinen  (hehkuva kulta) vai sokeriton (hehkuva sininen)

Playboy energiajuoma on pehmeän makuinen, virkistävä yhdistelmä ainesosista jotka varmasti miellyttää
makuhermoja sekä stimuloi mieltä ja kehoa, pää ainesosana mm, Horny Goat Weed uute, guarana uute ja
panax ginseng uute.. On myös tieteellisesti todettu että energia juoman sisältämä b - vitamiini yhdistelmä
on vähentänyt yliväsymystä ja väsymystä.. Playboy energia juoman idea on sen maku, ulkonäkö, merkki /
logo, brändi ja monipuolisuus lisätä energiaa sekä tukee elämän tyyliä ja antaa tunteen että elämä olisi yhtä
juhlaa..

3 .Energiajuoman Teollisuus:

Energia juomat ovat edelleen dynaaminen osa kasvavaa virvoitusjuomien 
markkinoita. Energiajuomien teollisuus on kasvavanut 60% 2008-2012 
aika välillä ( Packaged Facts Estimates / US Market Trends ) täysin   
uuden Energiajuomien tutkimusraportin mukaan. Energiajuoman 
markkina osuus on 37 miljardia dollaria maailmanlaajuisesta 
energiajuoma teollisuudesta.
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Tuotekuvaus / sisältö :

Kofeiini on kitkerä aines jota löytyy kahvista, teestä, virvoitusjuomista, suklaasta ja joistain lääkkeistä.
Sillä on monia vaikutuksia aineenvaihduntaan ja mukaan lukien stimuloi keskushermostoa.. Tämä tekee
sinusta valppaamman sekä antaa lisä energia potkun..

Tauriini : on aminohappo joka tukee neurologista kehitystä ja auttaa säätelemään veden ja
mineraalisuolojen tasoa / pitoisuuksia veressä. Tauriinilla on myös ajateltu olevan antioksidanttisia
vaikutuksia.. Joidenkin tutkimusten mukaan Tauriini voi auttaa lisäämään urheilijan suoritus kykyä.

Horny Goat Weed uute : huvittavan nimen takana on aika testattu ja todettu olevan seksuaalista vaikutusta
miehen ja naisen lipidoon sekä parantaa miesten erektio kykyä. Tunnetaan myös nimillä Epimedium tai
Yin Yang Huo, Horny Goat Weed uute oli ensimmäinen kuvailtu Kiinalaisista antiikin aikaisista
klassisista lääke teksteistä. Tänään Horny Goat Weed uute on tärkeä paikka perinteisessä kiinalaisessa
lääketieteessä ja on saamassa suosiota myös muualta maailmasta.

Panax ginseng uute : parantaa yleistä terveyttä ja hyvinvointia , stimuloimalla immuunijärjestelmää  ja
lisää stressinsietokykyä .

Guaranauute : ravintolisä auttaa lisäämään kestävyyttä  , edistää henkistä vireyttä ja vähentää väsymystä .

Damiana Leaf uute : on stimuloiva vaikutus libidoon  ja sen käyttö lisää seksuaalisuutta ja käyttö on
jatkunut nykyaikaan .

Glukuronolaktoni : se ei vain välitä energiaa , se myös lisää hyvin voinnin tunnetta .

Inositoli : auttavat edellytykset paniikkihäiriöön , masennus , pakko- oireiden häiriöön .

L - karnitiini :aminohappo, joka auttaa elimistöä tuottamaan energiaa

Schisandra uute : auttaa tukemaan maksan toimintaa sekä immuunijärjestelmää ja hermostoa. Schisandraa
pidetään adaptogenic ( auttaa parantamaan energia tasoa , kestävyyttä ja stressin sietokykyä ) .

Ainutlaatuinen tilaisuus jälleenmyyjälle!
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Playboy Energy Drink Finland antaa teille elämänne Tilaisuuden & mahdollisuuden olla osana miljardin
dollarin energia juoma teollisuutta. Jonka tukena on maailmanlaajuinen playboy tuote merkki. Playboy
energia juoman jälleenmyyjänä sinulla on oikeus myydä sitä kaupoille, ystäville, naapureille, messuilla,
huoltoasemilla, ravintoloissa, yökerhoissa, messuilla, konserteissa, internetissä sekä voit kehittää oman
jälleenmyyjä verkostosi yms.. Playboy energia juomaa voi myydä missä vain mielikuvitus rajana.. “
Mikään ei ole kalliimpaa kuin menetetty ainutlaatuinen tilaisuus “ !

PLAYBOY Energy has the taste, appearance,image, brand and versatility to boost energy,support your
lifestyle and make you feel like thelife of the party

**Playboy energiajuoma sopii erinomaisesti drinkkeihin sekä cocktaileihin**

*PLAYBOY Energy Drink Opportunity Call TONIGHT*

Playboy Energiajuoma voi olla teidän hyllyllänne jo 10.07.2014 , jos tilaatte jo nyt valmiiksi erän jotta
voimme varmistaa saatavuuden kohdallanne, tuotetta tilataan erä ja tuotetta ei ole saatavilla muualta
suomesta ainakaan ensimmäisen tilaus erän kohdalta kuin osallistuneilta jälleenmyyjiltä, tämä takaa
tuotteen takuu varman myynnin menestyksen.

Olemme nyt tiedustelemassa eri jälleenmyyjiltä halukkuutta osallistua tuotteen myynnin aloittamista
markkinoilla, jos halukkaita on tarpeeksi tilataan esimmäinen erä joka on rajoitettu siten että se olisi
myynnissä 10.7.2014 alkaen vain niillä jälleenmyyjillä jotka ovat osallistuneet ja tilanneet tuotteet
15.6.2014 mennessä.

Kiinnostuksesta ja tilattavasta määrästä pitää ilmoittaa kuitenkin viimeistään 15.6.2014 mennessä jotta
tiedämme toteutuuko myynnin aloittaminen heinäkuussa.. Jatkossa tilaukset menee jälleen myyjän levikin
/ myynnin mukaan.. ( kuitenkin vähintään minimi tilaus. Esim 1 euro paletti jossa sisältää 2880 tlk ) jollei
toisin sovita

Kauttamme voi ostaa myös kylmäkaapit jonne playboy juomat voi laittaa esille myyntiin yms,  kaapit on
tilattavissa erikoishinnalla tai ison erän tilattaessa annamme muutaman kaupan päällä.
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Hintatiedot / Tilaustiedot erillis liitteellä ( Pyydä liite erikseen, vain Jälleenmyyjille / Jakelijoille  ). Pyydä
tarjous

Jos on kiinnostus ja haluat ostaa suoraan maahantuojalta ja Yksinoikeutettu jakelija Suomessa ota yhteyttä
sähköpostitse tai puhelimitse:

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

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

Maahantuojan tiedot:

SMC Palvelut Oy / Playboy 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 löytyvät myös: www.smc-tavaratalo.fi

Lisätietoja tuotteesta löytyy myös valmistajan pääsivulta http://www.playbev.com/usa/

Sieltä löytyy myös drinkki reseptit ( Playboy Energy Drink cocktails to suit any taste! )
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