ICE’N’GO! Príbeh

Príbeh ICE’N’GO!

Guličkovú zmrzlinu sme začali vyrábať v našom maďarskom závode v roku 2008. Od roku
2010 majú možnosť ochutnať tento jedinečný produkt aj zákazníci na Slovensku. Počas
doby nášho fungovania sa zmrzlina stala obľúbeným produktom nielen doma, ale aj v 14
ďalších európskych krajinách, kam v súčasnosti smeruje až 70 % výroby.

ICE’N’GO!

ICE’N’GO! guličková zmrzlina je jedinečná a
neporovnateľná s tradičnou zmrzlinou. Jej chuť
je oveľa intenzívnejšia a bohatšia vďaka
špeciálnemu výrobnému procesu a
použitiu stopercentne prírodných,
čerstvých surovín. . Tento krémovolahodný pôžitok je dosiahnutý
vďaka vysokému obsahu
čerstvého mlieka a smotany.
ICE’N’GO! sa vyrába
špeciálnou výrobnou
technológiou, ktorá
zachováva výnimočnú
sviežosť a chuť produktu.
Vďaka svojej extrémne
nízkej skladovacej teplote
-40 stupňov Celzia si naša
guličková zmrzlina udrží
svoju kvalitu 18 mesiacov a
to bez pridania akýchkoľvek
konzervačných látok.

V našej najmodernejšej továrni neustále pracujeme na ďalšom zdokonaľovaní produktu
a jeho príslušenstva. ICE’N’GO! sa vyrába v 8 základných príchutiach, no s každou
sezónou sa formou limitovaných edícií snažíme priniesť zaujimavé novinky. Pre ľudí
citlivých na laktózu či ľudí, ktorí nekonzumujú živočíšne výrobky, sme vyvinuli príchute
bez mlieka, napríklad mix Citrónu a Limetky, príchuť Dračieho Ovocia a príchuť Dúhy.
Guličková zmrzlina ICE’N’GO! je obľúbená nielen medzi deťmi, ale aj medzi dospelými,
a to nielen pre svoj netradičný vzhľad a jedinečnú chuť, ale aj pre svoj obsah 100 %
prírodných zložiek. Navyše je vyrobená s pridaním vápnika a neobsahuje
žiadne konzervačné látky.
ICE’N’GO! je k dispozícii v piatich veľkostiach balenia:
papierový pohárik v troch veľkostiach
(L: 60 g, XL: 80 g, XXL: 100 g), šiltovka (80 g),
a rodinné balenie (240 g).
Naša zmrzlina je od roku 2015 k
dispozícii aj v balenej verzii, vďaka
ICE’N’GO! BAGGY (80 g) je dostupná
na oveľa viac miestach.

Marketingové
nástroje

ICE’N’GO! predajné miesta
sú ľahko identifikovateľné,
pretože náš franšízový
systém zaisťuje jednotný
vzhľad všetkých našich
obchodov.
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Prémiová
guličková zmrzlina

ICE’N’GO!

ICE’N’GO! Kúzlo novinky!

V dnešnej dobe získavajú výrobky vyrobené pre deti stále väčšiu pozornosť a výrobcovia
vstupujú na trh so stále novšími a atraktívnejšími pochúťkami zameranými na malé deti.
Kvalita týchto výrobkov sa zlepšuje, pretože rastie aj záujem rodičov o zdravú výživu svojich
detí a preto im cielene kupujú výrobky, ktoré majú pozitívny vplyv na ich zdravý vývin.

ICE’N’GO! vyniká nad ostatnými produktami nie len vďaka
originálnemu dizajnu, ale aj vďaka nenapodobiteľnej
chuti, ktorá robí produkt výnimočným.
V našej spoločnosti si uvedomujeme, že
vzhľad produktu je dôležitým faktorom
pri nákupnom rozhodovaní. Preto
kladieme dôraz na celkový dojem
a snažíme sa o farebný, veselý
a lákavo vyzerajúci bezpečný
produkt, ktorého konzumácia
prinesie nezabudnuteľný
zážitok. V centre pozornosti
by navyše mala byť aj radosť
spojená s produktom a
zdravotné benefity. Guličková
zmrzlina ICE’N’GO! je vyrobená
z čerstvého mlieka a smotany
a obsahuje vápnik a hroznový
cukor potrebný pre zdravý
vývoj detí.
ICE’N’GO! Guličková zmrzlina
je zdravá a chutná.

Deti bývajú najmenej lojálne k akémukoľvek produktu a preto neustále
hľadajú novinky. ICE’N’GO! tím neustále pracuje na vývoji našich produktov,
aby boli vizuálne aj svojim zložením atraktívne a lákavé.
Zaujať deti našim produktom väčšinou nie je ťažké.
Dospelí sú však mnohokrát tými, ktorí rozhodujú
o kúpe produktu. Preto si myslíme, že je
nevyhnutné komunikovať s rodičmi o
kvalite našej zmrzliny a predvádzať
im naše výrobky napríklad formou
ochutnávky.
Farebné poháriky a
bejzbalové čapičky si
veľmi rýchlo získali
veľa fanúšikov svojím
trendovým dizajnom
a obľúbili si ich deti
aj teenageri po
celom svete!

ICE’N’GO!

Prémiová
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Večná klasika

ČOKOLÁDA
Vychutnajte si sladkú a bohatú
chuť najjemnejšej holandskej
čokolády a nechajte sa zlákať
sladkou a príjemne horkou vôňou
kakaa vyrobeného z kakaových
bôbov vypestovaných na
tropickom slnku.

VANILKA
Dokonalý mix jemnej
smotany a čerstvého
mlieka, obohatený o extrakt
zo strukov pravej vanilky
prináša lahodnú chuť ktorú
si zamilujete.

Skvelá kombinácia
voňavého žltého melóna,
čerstvého mlieka a smotany
pozdvihne pôvodnú
lahodnú chuť ovocia na
úplne novú úroveň.

JAHODA
Sladká harmónia šťavnatých
jahôd a čerstvého mlieka
je zážitkom plným chutí.
Zmrzlina obsahuje prírodný
jahodový džús pre dokonalú
chuť pravého ovocia.

Prémiová guličková zmrzlina

S extra veľkou dávkou ovocia

SLADKÝ MELÓN

Best sellers

CUKROVÁ VATA
Kombinácia zamatovo jemnej
cukrovej vaty, lahodnej smotany
a čerstvého mlieka vás prenesie
do čias detstva a oživí tak vaše
spomienky.

ŽUVAČKA
Výnimočne svieža chuť detskej
žuvačky je jednoznačným
favoritom medzi zmrzlinami
ICE’N’GO!

Nezameniteľná vôňa čerstvých
jahôd, jemnej vanilky, sladkých
banánov a holandského kakaa
prináša explóziu chutí vo forme
tejto fantastickej zmrzliny
ICE’N’GO!

CHRUMKAVÁ ČOKOLÁDA
Kombinácia tradičnej čokoládovej
zmrzliny z holandského kakaa,
čerstvého mlieka a smotany a
chrumkavých cereálnych guličiek vám
pripomenie chuť originálnej viedenskej
napolitánky.
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Fantastické kombinácie príchutí

BANANA SPLIT

Guličková zmrzlina bez mlieka

CITRÓN - LIMETKA
Osviežujúca kombinácia
zrelého citróna, šťavnatej
limetky a čerstvej perlivej
vody je vhodná aj pre ľudí s
intoleranciou na laktózu či
pre ľudí, ktorí nekonzumujú
živočíšne výrobky.

DRAČIE OVOCIE
Exotickú a príjemne kyslú
chuť dračieho ovocia si
môžu vychutnať aj tí, ktorí
sú citliví na laktózu.

Klasické americké čokoládové
sušienky s lahodnou vanilkovou
náplňou sú už aj v Európe čoraz
populárnejšie. Vychutnajte si aj
vy tento americký sen v podobe
skvelej guličkovej zmrzliny
ICE’N’GO!

DÚHA
Kiwi, ananás, modré hrozno
a pomaranče sú skvelým
osviežením v letných
horúčavách. Táto typická
letná príchuť je bez tukov,
laktózy a lepku.
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Limitované príchute

COOKIES’N’CREAM
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Naša spoločnosť neustále poskytuje pomoc aj pri navrhovaní a výrobe rôznych nových
reklamných materiálov, ktorých cieľom je zvýšiť predaj. Využívame všetky marketingové
nástroje, ktorými môžeme zviditeľniť našu značku tak, aby sa s guličkovou zmrzlinou
ICE’N’GO mohol zoznámiť čo najväčší počet potenciálnych zákazníkov.

Predajné stánky a pulty

Predaj ICE’N’GO! sa prispôsobí vašim požiadavkám, atraktívne predajné stánky a pulty
(LODGE, EASY, LIGHT, CANOPY) zvyšujú záujem o produkt, dajú sa použiť v interiéri aj
exteriéri a nevyžadujú veľa miesta.

Franšízový systém

Vďaka originalite, kvalite a marketingovej podpore sa ICE’N’GO! stalo vyhľadávaným
podnikateľským konceptom v mnohých krajinách Európy. Po uzavretí franšízovej zmluvy
poskytujeme našim partnerom vybavenie potrebné na predaj a tiež získajú všetky
výhody smerujúce k efektivite predaja.

Spoľahlivé firemné zázemie a podpora

Podpora, výskum, vývoj a úspešné propagačné akcie, ktoré ponúka spoločnosť ICE’N’GO!,
sú základnými podmienkami pre posilnenie imidžu značky a úspechu pri predaji. Veľkou
výhodou je aj spoľahlivé firemné zázemie a odborné poradenstvo.

Franšízu odporúčame otvoriť začínajúcim alebo
skúseným podnikateľom, ktorí:
- majú zabehnuté alebo začínajúce obchodné priestory na rušných miestach,
v nákupných alebo zábavných centrách, aquaparkoch, kúpeloch,
- prevádzkujú zmrzlinárne, reštaurácie alebo cukrárne na rušných miestach,
- sú schopní vykonávať predaj z mobilných predajných stánkov alebo pultov
na rôznych príležitostných alebo pravidelných eventoch
(napr. víkendové akcie, festivaly, športové podujatia).

Nie je potrebné žiadne franšízové právo, iba aktíva na jeho zakúpenie.

Podpora predaja

Marketingová podpora

Predajné stánky a pulty

LODGE 22M

Naše predajné stánky „LODGE“
odporúčame používať na vonkajších
predajných miestach. Sú odolné voči
poveternostným podmienkam a v prípade
búrok sa dajú rýchlo uzavrieť. Môžu byť
považované za samostatnú mobilnú
jednotku a je možné ich prevádzkovať
okamžite po pripojení k elektrickej sieti.
Rozmery: (výška x šírka: x hĺbka)
299 x 217 x 217 cm

EASY 1800

Predajný stánok EASY 1800 má ľahkú
manipuláciu vďaka svojej mobilite a
jednoduchosti. Odporúčame ho používať
pred existujúcimi prevádzkami, na
terasách, na eventoch atď. Stánok je ľahko
prenosný a je vybavený veľmi spoľahlivým
a kvalitným mraziacim systémom.
Rozmery: (výška x šírka: x hĺbka)
220 x 186 x 65 cm

Tento predajný pult je určený na predaj v
interiéroch. Disponuje podsvietenými reklamnými
plochami, ktoré podčiarkujú jeho moderný vzhľad.
Je ľahko prenosný, pohybuje sa na zabudovaných
kolieskach a je vybavený spoľahlivým mraziacim
systémom. Farebné reklamné plochy priťahujú
záujem okoloidúcich a tak je prvý kontakt so
zákazníkom nadviazaný okamžite.
Rozmery: (výška x šírka: x hĺbka)
210 x 180 x 90 cm

K300 Canopy

Mraziaci pult je určený pre interiér a
odporúčame ho do cukrární, reštaurácií, na
väčšie eventy, alebo do iných priestorov s
vysokou návštevnosťou. Mraznička môže
byť taktiež zabudovaná do barového pultu.
Ľahko sa prepravuje a premiestňuje. Pult je
vybavený spoľahlivým mraziacim systémom
a zabudovaným osvetlením.
Rozmery: (výška x šírka: x hĺbka)
131 x 110 x 65 cm

Predajné stánky a pulty

LIGHT 1800

Balená verzia ICE’N’GO!

ICE’N’GO! BAGGY

Na európskom trhu je veľmi obľúbená aj balená verzia našej skvelej
guličkovej zmrzliny, ktorá je k dispozícii v 6 obľúbených príchutiach.

Výhodou ICE’N’GO! BAGGY
je, že sa môže predávať v
rovnakom samoobslužnom
systéme ako akýkoľvek
iný výrobok. Nevyžaduje
samostatný obslužný
personál, takže je to
nákladovo veľmi efektívna
predajná príležitosť.

Predaj ICE’N’GO! BAGGY je nízkonákladový.
Zaujímavé zisky je možné dosiahnuť pri minimálnych investíciách.
Na predaj výrobkov nie sú potrební žiadni ďalší zamestnanci.
Obsluha predajných pultov je jednoduchá a vyžaduje
minimálnu údržbu.
✔ Objednávanie je rýchle a jednoduché.
✔ Mraznička vyžaduje minimálnu údržbu (2 minúty denne).
✔ Farebný mraziaci pult a naše marketingové materiály určite
upútajú pozornosť zákazníkov.
✔
✔
✔
✔

V každom ICE’N’GO! BAGGY nájdete
lyžičku meniacu farbu, ktorá je skvelým
prekvapením pre deti.

Lyžička meniaca farbu

Výhody predajných miest ICE’N’GO! EXPRESS:

Na predaj výrobkov ICE’N’GO! BAGGY odporúčame 5 druhov mrazničiek, ktoré sú vhodné na
vnútorné alebo vonkajšie použitie. Veľkosť mrazničky závisí od plánovaného denného predaja.
Všetky naše mrazničky majú nízku spotrebu energie a triedu energetickej účinnosti A +.

Dizajn MINI

Túto malú, priestorove nenáročnú interiérovú
mrazničku odporúčame pre hotely, reštaurácie a
kaviarne. Je výborným doplnkom k väčšej mrazničke,
ktorá je napr. uskladnená v inej miestnosti.
Skladovacia kapacita: 50 ks ICE’N’GO! BAGGY
Rozmery: (výška x šírka: x hĺbka)
40 x 78 x 58 cm
Mraznička je určená na interiérové
používanie. Odporúčané sú miesta s miernou
Mraznička je určená na použitie v interiéri i
až stredne veľkou mierou návštevnosti.
exteriéry. Odporúčame ju na miesta s menšou až
Skladovacia kapacita: 180 ks ICE’N’GO! BAGGY
stredne veľkou mierou návštevnosti.
Rozmery: (výška x šírka: x hĺbka)
Skladovacia kapacita: 180 ks ICE’N’GO! BAGGY
86+29 x 73 x 67 cm
Rozmery: (výška x šírka: x hĺbka)

Dizajn K200

Dizajn 73-40

91+29 x 84 x 64 cm

Design K300

Mraznička je vhodná na interiérové a exteriérové
používanie. Odporúčame ju na predajné miesta s
vysokou návštevnosťou.
Skladovacia kapacita: 300 ks ICE’N’GO! BAGGY
Rozmery: (výška x šírka: x hĺbka)
91+29 x 106 x 64 cm

K300 Canopy

Predajný pult so sklom odporúčame pre miesta so
zvýšenou koncentráciou ľudí, cukrárne, reštaurácie
a miesta, kde sa konajú eventy. Pult má zabudované
osvetlenie. Odporúčame ho pre použitie v interiéri.
Skladovacia kapacita: 300 ks ICE’N’GO! BAGGY
Rozmery: (výška x šírka: x hĺbka)
91+41 x 106 x 64 cm

Predajné zariadenia

Predajné mrazničky a mraziace pulty

ICE’N’GO! Slovakia s.r.o.
Riečna 192 951 07 Malý Cetín
Telefón: 00421908 798 433
info@icengo.sk
www.icengo.sk
www.icengo-shop.com

