
doprajte zákazníkom chuť prémiovej kávy
KÁVOVÝ KÚTIK



pre všetkých Vašich zákazníkov
LAHODNÁ VÔŇA KÁVY

Kvalitná a chutná 
káva od silnej 

značky

Vhodný do väčšiny 
prevádzok

(centrá, pekárne, 
čerpačky ...)

Nulové počiatočné 
náklady a žiadne 
viazanie zásob



bez starostí a námahy pre Vás
ATRAKTÍVNA PROVÍZIA

Z KAŽDEJ PREDANEJ KÁVY

Bez akéhokoľvek 
obchodného 

rizika

Stačí predať v 
priemere len 
20 káv denne



záleží len od Vás a počtu predaných káv
KOĽKO SI MESAČNE ZAROBÍTE
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Ročný zisk z predaja kávy
(EUR bez DPH)

Vyúčtovanie
predaných káv po 
skončení mesiaca

Ihneď inkasujete 
všetky platby za 

predané kávy



ČO BUDETE POTREBOVAŤ?



na Vašej prevádzke kde umiestnite kávový kútik
VYBRAŤ VHODNÉ MIESTO

125 cm 125 cm 73 cm

240 cm

160 cm

Hĺbka u všetkých typov kútikov: 75 cm

160 cm

Na umiestnenie
kútika stačí len 
1m2 vhodného 

priestoru

1m2



aby si Vaši zákazníci užili fantastickú chuť kvalitnej kávy
OBJEDNÁVAŤA DOPĹŇAŤ INGREDIENCIE

Tchibo Grande
(zrnková káva)

Pure Fine Finesse
(kakaový nápoj)

Pure Fine Topping
(sušené mlieko)

Dodáné v režime komisionálneho predaja



aby bol kávový kútik vždy pripravený pre zákazníkov
STARAŤ SA O ČISTOTU KÁVOVARU

Udržujete a 
čistíte kávovar 
po každom dni

Objednávate od 
nás čistiace
prostriedky



ČO ZABEZPEČÍME MY?



MONTÁŽA SERVISOVANIE KÚTIKA

Doručíme a 
inštalujeme
kávový kútik

Zkontrolujeme a 
upravíme 

tvrdosť vody

Pravidelne
kontrolujeme 

kvalitu nápojov

Poskytujeme 
servis 

kávovaru



Coffea Intense Topping
§ Profesionálny kávovar s moderným designom
§ Veľká dotyková LCD obrazovka s obrázkami nápojov
§ Ďialkový prístup ku kávovaru (telemetria)

Zrnková káva, sušené 
mlieko, kakaový nápoj

Espresso, Espresso Lungo, Bielá káva, 
Cappuccino, Latte Maccchito, Kakao

Možnosti rozšírenia o mincovník, ktorý vracia preplatok a 
čítačku kariet NAYAX (akceptácia Visa a MasterCard)

Knnwuvtcvkqp uk|g7; 2z792o o

Možnosť pripraviť až 
100 káv / deň

Povrchová údržba,
čistenie kávových usadenín

UKÁŽKU PRÁCE S KÁVOVAROM



cez komisionálny predaj
DODÁME KVALITNÉ INGREDIENCIE

§ Zmes karamelizovaných a nekaramelizovaných zŕn
§ Vhodná na prípravu espressa aj kávových špecialít
§ Nedostupná v maloobchodnom predaji
§ Výrazná a intenzivna chuť s jemným nádychom karamelu 

85 % Arabica
15 % Robusta

Silná 
chuť

Brazília,
Južná / Juhovýchodná Ázia

Café Grande získava svoju jedinečnú a intenzívnu arómu
vďaka tradičnej metóde karamelizačného praženia



na konci každého mesiaca aj s výškou Vašej provízie
PRIPRAVÍME PRESNÉ VYÚČTOVANIE

POCET
PREDANÝCH KÁV

€

Pošleme vyúčtovanie na základe dát z kávovaru
(telemetria)

Vystavíme faktúru za službu kávového kútiku
(flexibilná čiastka za predané nápoje)



WWW.TCHIBO2GO.SK

+421 42 433 19 19
eurosam@eurosam.sk


