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- HYVÄ MAKU MYY -

Kun myyt suolaista, 
alkaa yleensä asiakasta janottaakin. 

Pieni vaiva, nopea valmistus, halvat raaka-aineet ja ulosmyyntihinta aina enemmän 
kuin kohdillaan. Uppoaa suuhun kuin suuhun. Ennen vain isot tapahtumapaikat 
tienasivat poppareilla kun valmistuslaitteet olivat suuria. Nykyisin popcornlaitteita 
löytyy jo pienen kahviautomaatin kokoisia ja ne sopivat myymälään kuin myymälään.

www.snackfood.fi

Laske 60 sekunnissa paljonko teet katetta. Saat samalla tarjouksen. 

KATE- JA TARJOUSLASKURI 

Popcorn–laitteet
Valitse myyntipisteeseesi sopiva popcorn-laite, 
niitä löytyy niin pöytä- kuin lattiamalleja.

• 4-8 l laitteet > pienet kioskit, baarit ja pubit
• 8-14 l laitteet > pienet jäähallit ja huoltoasemat
• 16-32 l laitteet > yksittäiset elokuvateatterit, 
 lomakeskusten myyntipisteet 
• 30-60 l laitteet > stadionit, suuret jäähallit, 
 elokuvakompleksit

Laitteiden tekniset tiedot löytyvät kotisivuilta.

Popcorn raaka-aineet
Valikoimistamme löydät kaikki popcornin valmistuk-
seen tarvittavat raaka-aineet ja tarvikkeet. Tarjoamme 
parasta laatua ja erikokoisia pakkauksia. Pienasiakkaille 
sopivista pakkauksista aina suurmyyjien tarvitsemiin 
jättipakkauksiin saakka. Suolat, öljyt, jyvät. Poks. Poks.

Asennus ja huolto 
Laitteet toimitetaan aina käyttövalmiina ja asennettu-
na. Asennuksen yhteydessä perehdytämme ylläpito- 
ja huoltotoiminnot.

Makupopcornit Mr. BobCorn
Jos et halua tehdä ”poppareita” itse, osta ja myy ne 
valmiina. SnackFoodin valikoimasta löytyy makeita 
ja mausteisia makupopcorneja jälleenmyyjille. Asiak-

kaasi voi valita mieleisensä maun useista makuvaih-
toehdoista. Kätevien myyntipakkausten ansiosta tuote 
sopii niin kauppojen, kioskien, vapaa-ajanviettokes-
kusten – kuin lomakeskustenkin myyntipisteisiin.

Makuvaihtoehdot: 

• Suklaa (myyntierä 30 x 1 l / ltk)
• Karamelli (myyntierä 30 x 1 l / ltk)
• Original maku (myyntierä 30 x 20 l / ltk)
• Original maku myös 70 l / säkki 

Tavara- ja laitetilaukset
www.snackfood.fi /tilaus 
Toimitukset: raaka-aineet 2 arkipäivää, 
laitteet 2-4 vkoa. 

SnackFood Oy Finland, Merimiehenkuja 7B, 01670 Vantaa, Finland, Business ID 2009272-3

Puh. 0207 343 930       info@snackfood.fi        www.snackfood.fi 
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