Välkommen in!

Pegga upp för en bra säsong
– teckna ramavtal!
Loka är även i år partner till Swedish Golf
Tour, NAIA går in som ny partner till touren inom funktionella drycker. Från och
med säsongen 2019 ingår Spendrups och
Svenska Golf förbundet ett samarbete och
tillsammans kan vi erbjuda klubbarna ett
ram-avtal. Detta samarbetet kommer att
växa i takt med att fler klubbar ansluter sig
till ram-avtalet.

Teckna ramavtal och
få en kyl fylld med
Loka-produkter
– en bra start på ett
bra samarbete!

Skulle ni välja att ansluta er innebär detta
förmånliga priser på Sveriges absolut
starkaste sortiment till Er Restaurang.

Klubben eller Restaurangen får ett årligt
bidrag till ett värde om 5.000 till 10.000 kr
per år beroende på volym inköpt dryck.
Motprestation till Spendrups för marknadsföringsbidraget fastställs av Spendrups
lokala representant och Restaurangen/
Klubben.

Mariestads alkoholfri
– partner till Svensk Golf!

Vårt initiativ handlar om att
fler människor ska upptäcka
och uppskatta drycker som
gör mer än att släcka törsten.
Vi tänker lyckas genom att vara
nytänkande, transparenta och
kompromisslösa, samtidigt som
vi undviker stereotypa uttryck
och förlegade värderingar.
The Naia Initiative grundades
i Stockholm 2018 och all vår
tillverkning sker i Sverige.

@THENAIAINITIATIVE

IMPROVING FUNCTION
SPARKLING ENERGY WATER
En unik dryck helt fri från såväl socker som
sötningsmedel. En fräsch energikick när du
behöver den som mest, uppiggande genom
naturligt koffein från kaffebönor och berikat
med både ginseng och guarana samt flera
nyttiga vitaminer. Finns i smakerna mandarin
och persika. Koffeinet i burken motsvarar
en kopp kaffe. Finns även som koffeinfri,
Sparkling Ginseng Water, med smak av ananas.

SPARKLING ENERGY DRINK
Naturligt sötad med frukt och berikad med
vitaminer och extrakt från ginseng. Med
naturligt koffein från kaffebönor och guarana är det den perfekta energiboosten när du
behöver det som mest. Finns i smakerna
persika och smultron. En burk motsvarar
en kopp kaffe. Finns även som koffeinfri,
Sparkling Ginseng Drink, med smak av
päron.

SPARKLING ENERGY BCA A

Free from

En sockerfri och 100% vegansk dryck,
boostad med koffein som motsvarar
två koppar kaffe. Berikad med BCAA
(tre essentiella aminosyror) av veganskt
ursprung samt med flera vitaminer och gin-

P R E S E R VAT I V E S, A RT I F I C I A L C O LO R I N G,
A N I M A L BY- P R O D U CT S, ST E R EOT Y P E S A N D T H E P R E S S U R E TO
TA K E A S E L F I E E V E RY T I M E YO U G O TO T H E GY M .

seng. Sparkling Energy BCAA finns i
de fruktiga smakerna kiwi, blodapelsin och
tropiska frukter. Finns även som koffeinfri,
Sparkling BCAA, med smak av päron.

Vad får du som golfkrögare?
Rabatt hos vår utbildningsavdelning KrogVis, samt ta del
av vårt kunnande när det gäller att driva försäljning inom
restaurang, där vi är marknadsledare.
Tillgång till marknadens starkaste sortiment på öl, vin,
vatten, cider och läsk.
Kampanjer som driver försäljning både i din kiosk och i din
restaurang.
Tillgång till vår e-handel som är fylld med spännande glas
och annan varumärkesprofilerande tillbehör.
För mer info och kontakt Spendrups:
Emil Hellbom
070-3105075
emil.hellbom@spendrups.se

