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TARJOUS : 

Tästä uudesta upeasta kahvista joka valmistus on niin helppo verrattuna muihin kahveihin.

Tämä on erinomainen uusi idea joka on yksinkertainen, toimii ilman laitteita ja sopii yhdelle kuin monelle
henkilölle käytettäväksi. Säilyy hyvin kerta annos pussien takia sekä sen voit ottaa mukaan minne vain ja
saat aina tuoretta kahvia ja ainoa mitä siihen tarvitset on kuuma vesi.

Tätä tuotetta ei ole vielä Euroopan maissa. 

Idea ja valmistus sama kuin teessä. Keität vain kuuma vettä, laitat kahvi pussin kuppiin ja kaadat kuumaa
vettä päälle ja annat hautua n,2 - 3 minuttia ja aromikas kahvi on valmis.Lisukkeina voi käyttää maitoa
sokeria taikka mitä tahansa makeuttajaa / lisuketta jota on käytetty keitin / pannu kahviinkin. 

Best Coffee - A new and a simple way to make coffee!

Beat Coffee - Uusi ja yksinkertainen tapa tehdä kahvia!

Best Coffee tuotteet on kehitetty naapuri maassamme Virossa 2011 jolloin se tuli markkinoille hyvänä
kilpailijana perinteisen keitin / pannu kahvin rinnalle. Tänä päivänä Virossa tuote on myynti menestys, se
on siellä myynnissä suurimmassa osassa ruokakaupoista, huoltoasemilla sekä kioskeissa yms.

Best Coffee tuote on ainutlaatuinen ja yksinkertainen tapa tehdä hyvää
kahvia ilman kahvin keitintä tai pannua.
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Best Coffee on ehkä yksinkertainen tuote mutta soveltuu monenlaiseen käyttöön. Kuivapakkauksen ja
kerta annosten takia se on helppo kuljettaa mukana lähestulkoon minne vain, valmistuskaan ei vaadi
sähköpistettä vaan kuuman veden esim, vaellus retkillä voi nuotiossa lämmittää joka riittää että tuloksena
on samettisen pehmeä ja makuhermoja hivelevä kuuma kahvi.

Hotellit ovat myös kiinnostuneet korvaamaan keitin kahvin Best Coffeella, kahvi olisi aina tuoretta ja
sama vesi joka on teetä varten sopii myös tämän valmistukseen.

Best Coffeen myötä tulevaisuudessa ei tarvitse investoida kalliisiin kahvin keittimiin joita pitää huoltaa ja
pestä, sen sijaan Best coffee on niin yksinkertainen että käytön jälkeen sille ei tarvitse tehdä mitään
puhdistuksia ja se on huolto vapaa. Se on kierrätys kelpoinen , säilytyskuori energia jakeeseen ja itse kahvi
pussi biojätteeseen. Ja mikä parasta kahvin purun mittasuhteita ei tarvitse laskea / punnita / mitata niin
kuin perinteisen kahvin valmistuksessa sillä Best coffeessa mittasuhteet on aina samat pakkaus koonsa
ansiosta.

Tästäkin kahvista saa miedompi tai vahvempi aromisen veden määrän avulla / hautumis ajan pituudella ja
sen asiakas / kahvin ostaja voi joka kerta määritellä itse.

Ei enää kitkeriä keitin kahveja joka on seissyt niin kauan että sitä juodessa ilmekin kiristyy, henkilökunnan
ei tarvitse kuunnella miksi kahvi on vanhaa / seisonutta asiakkaalta vaan voi suoraan myydä tuoretta
kahvia jolloin henkilökunta ja asiakas on tyytyväinen.

Best Coffeen voisi luokitella teen sukulaiseksi, ei maun mutta pakkauksen takia ja kahvin valmistus toimii
samoin kuin teenkin ja teestä tuskin kukaan on koskaan valittanut..

2013 tammikuussa valtio ( virossa ) teki 4 vuoden sopimuksen Best coffeen kanssa 100 000 pkt myynti
erästä per vuosi puolustusarmeijalle. Best Coffee on esitelty myös kansainvälisellä uutis tv kanavalla
"Aktuaalne Kaamera"
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MYYNTI / KÄYTTÖPAIKAT

Vähittäiskaupat , huoltoasemat , kioskit, Kahvilat, Laivat, Lentokoneet, junat, verkkokaupat, ravintolat,
pikaruoka ravintolat, virastot, toimistot, koulut, päiväkodit jne. 

Best Coffee on tuoretta ja hyvää kahvia jota voi olla myynnissä / tarjolla missä vain missä on kahvia
kuluttavia asiakkaita.

Tuotteiden tiedot / Hinnat:

EAN: 4742870011118 
Tuote: BEST COFFE tuore pakattu kahvi, yksittäis pakattuina 8g. 
Hinta ( alv 0 % ) : 0,25 EUR 
Yksittäin pakkauksia laatikossa : 40 kpl 
Euro lavassa yksittäis pakkauksia : 10400 kpl / 260 ltk
Myydään 8g kerta pakkauksina
SUOSITELTAVA VÄHITTÄISMYYNTI HINTA 0,39 EUR, sis alv 14 %.  ( 0.34 € alv 0 % )

Myyntivoittonne vähintään: 0.09 € kappeleelta alv 0

EAN: 4742870011125 
Tuote: BEST COFFE tuore yksittäis pakattu kahvi, 8g  x 15pss (120g ).
Hinta ( alv 0 % ) : 3,21 EUR 
Toimitus pakkauksessa paketteja : 24 kpl = 1ltk
Euro lavassa laatikkoja : 20 ltk / 480 pss
Myydään 120g pusseina
SUOSITELTAVA VÄHITTÄISMYYNTI HINTA 4,99 EUR, sis alv 14 %. ( 4,38 euroa alv 0 % )

Myyntivoittonne vähintään: 1.17 € kappeleelta alv 0

EAN: 4742870010036 
Tuote: BEST COFFE tuore yksittäis pakattu kahvi, 8gpss x 40kpl laatikossa ( 320g ). 
Hinta ( alv 0 % ) : 8,99 EUR 
Toimitus pakkauksessa paketteja : 40 kpl = 1ltk
Euro lavassa laatikkoja : 260 ltk / 10400  pss
Myydään laatikoittain 320g
SUOSITELTAVA VÄHITTÄISMYYNTI HINTA 12,99 EUR, sis alv 14 %. ( 11,39 euroa alv 0 % )

Myyntivoittonne vähintään : 2,45 € alv 0

Huomio: Annamme erikoishinnan kampanja aikana
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UUTUUS TUOTTEET

Drip Bag kahvi on uutuus tuote josta alla tuotteen / pakkauksen kuva / kuvaus. Saatavilla tuote sisältö
vaihtoehtoina 2 in 1 ( kahvi + sokeri ) sekä 3 in 1 ( kahvi + sokeri + maito ). Uuden lainen “keitin” kahvi
ilman keitintä. Saman tapainen idea kuin Best Coffeessa mutta kuuma vesi kaaderaan pussin sisälle jossa
lisukkeet jo mukana.

Jos kiinnostuitte myös tästä tuotteesta niin olkaa yhteydessä aiemmin mainittujen yhetystietojen kautta.

EAN: 4742870011132 
Tuote: BEST COFFE tuore pakattu jauhe kahvi haudutuspussissa 8g. 
Hinta ( sis alv 14% ) : 0,20 -0,25 EUR  
Yksittäin pakkauksia laatikossa : ...... kpl 
Euro lavassa pakkauksia : ........ Pc 
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SMC Palvelut Oy on laadukasta ja luotettavaa Maahantuonti - Vienti & Jakelu yritys
ammattitaidolla.

Yksinoikeutettuna maahantuojana sekä jakelijana SUOMESSA ja Ruotsissa toimii SMC Palvelut Oy /
Best Coffee Finland

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

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

Maahantuojan tiedot:

SMC Palvelut Oy / Best Coffee 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
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