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ОбОрудване

3eBin™
Икономична, екологична и 
ергономична система* за 
насипни храни

Продажбата на насипни храни е един от 
най-бързо растящите сегменти в предлага-
нето на хранителни стоки, като показва ръст 
от 10% на годишна база. Клиентите харесват 
възможността да купят точното количество 
от продукта – нито повече, нито по-малко. За 
търговците на дребно това е интересна въз-
можност да генерират допълнителен марж и 
едновременно с това да увеличат лоялността 
на своите клиенти.

Представянето на насипни продукти е 
изключително привлекателен начин на 
предлагане в магазина. Клиентите могат да 
преценят по-лесно качеството на храна-
та, която купуват. Разбира се, не всички 
хранителни стоки могат да бъдат изложени 
по-този начин, но предлагането на повечето 
видове сушени плодове, ядки, чай, подправ-
ки, варива и кафе е отлична възможност за 
търговеца да се позиционира като „еко” на 

Доброслава Григорова, 
HL Display Bulgaria

* Economical, ecological & ergonomic – 3 “E”Bins

HL Display Bulgaria, 02 – 421 08 36,  infosof@hl-display.com,  www.hl-display.bg

•  Атрактивна оферта и много лоялни потребители
•  Голямо разнообразие на малко търговско пространство
•  Генерира импулсни покупки и увеличава продажбите
•  По-малко опаковки с отговорност към опазване на природата

СЪЗДАВА НОВИ БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ
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ОбОрудване

Описание: Естествената грижа за косата 
има едно име - ТЕО Ботаникал! Семейството 
на най-продавания натурален шампоан в 
България представя своя нов член - богатия 
млечен балсам TEО Yoghurt. Йогуртът в него 
подхранва и възстановява косъма, за да даде 
на косата копринена мекота и да я направи 
лесна за разресване. TEO Yoghurt балсам 
е подходящ за всеки тип коса, правейки я 
бляскава и еластична.
Маркетингова подкрепа: Телевизия, 
промоционални опаковки
Разфасовка: 400 мл

Описание: 
Млякото прави 
кожата красива. А 
рецептата за най-
красивата кожа се 
съдържа само в новите млечни сапуни tete-a-tete. 
Богати на подхранващо мляко, новите tete-a-tete 
даряват кожата с неустоима мекота и завладяващ аромат. Хидратиране, 
освежаване, подхранване или просто нежност - избери сега своята 
рецепта за красота от tete-a-tete. Млечни сапуни tete-a-tete - мляко за 
твоята кожа!
Маркетингова подкрепа: Телевизия, промоционални опаковки
Разфасовка: кутии от 100 г

Производител „Фикосота Синтез“ ООД, град Шумен, бул. „Мадара” No 48
e-mail: office@fsbrands.com
Телефон (02) 80 80 610 | Факс (02) 80 80 611
Адрес: София 1680, бул. „България“ 102, сграда Bellisimo, ет. 4
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Телефон (02) 80 80 610 | Факс (02) 80 80 611
Адрес: София 1680, бул. „България“ 102, сграда Bellisimo, ет. 4

TEO Yoghurt Balsam Tete-a-tete

ПрОдуКТИ И ПрОМОЦИИ

пазара. Това действие би довело до много 
други възможности, между които по-висок 
марж от предлаганата насипна стока, повече 
лоялност сред редовните клиенти, както и 
нови пазаруващи.

Системата 3eBin™ предлага възмож-
ността насипните храни да се представят 
на самообслужване, като в зависимост от 
продукта той може да бъде изложен в гра-
витационен или стоящ кристално прозрачен 
контейнер.

Гравитационните контейнери предполагат 
представянето на много продукти при огра-

ничено място. Пазаруването от тях е като 
игра и носи забавление, което ще привлича 
клиентите отново.

Стоящите контейнери са с по-голямо 
лице и са много подходящи за бонбони, 
сушени плодове и слепващи се продукти. 
Клиентът се обслужва чрез фиксираната 
лопатка или щипка, като конструкцията 
на контейнера не позволява ръката да се 
докосне до храната.

И двата типа контейнери запазват 
аромата и хигиената продуктите в тях, като 
запазват качеството им за дълго време.

Насипните храни използват по-малко 
от ресурсите на природата в сравнение с 
пакетираните храни. Това е следствие на 
оптимизиране на транспорта, което води 
до редуциране на вредните CO2 емисии. За 
насипните храни са необходими много по-
малко опаковъчни материали, което помага 
на търговците и клиентите да намалят 
изхвърлянето на излишни опаковки.

Лесни за инсталиране, контейнерите 
3eBin™ предполагат варианти както за 
обширно излагане, така и за малко рафтово 
представяне.

И двете серии имат възможност за поставяне на информация – както необходимите реквизити за стоката, така и за промоционално съдържание
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