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Márkabemutató

Cégünk hazai prémium üdítőitalok gyártásával és forgalmazásával foglalkozik,
amelyek saját receptúra alapján készülnek, minőségi és egyben valódi
alapanyagokból, aromamentesen.
A gyömbéres variációkat Gingerfield márkanév
alatt, a tonikokat TonicHill néven forgalmazzuk.
MIndkét márkára jellemző, hogy különleges
ízvariációkban és kifinomult arányokkal készülnek,
a tervezési folyamatba neves hazai mixerek és
fogyasztók bevonásával.
Üdítőink megtalálhatóak specility kávézókban,
bárokban, minőségi éttermekben és
kézműves/kisüzemi italokkal foglalkozó
sörözőkben, valamint partnereinken keresztül
fesztiválokon is jelen szoktunk lenni. A frissítők
jellege és minősége átlagon felüli, ami hasonló
kínálattal rendelkező vendéglátóhelyek
szortimentjébe jól illeszkedik.
A kiszállítás az egész országban
nagykereskedelmi partneren keresztül történik.
Természetesen személyes átvétel is lehetséges,
budatétényi raktárunknál.
Viszonteladókat csak kartonos kiszereléssel
szolgálunk ki (bizonyos ízek 24db/karton, további
ízek 15db/karton csomagolásban ú), és két íz
erejéig vegyes kartonok is elérhetőek.

A receptúrák megalkotója Steierlein Péter, aki a Gingerfield és TonicHill márkák
alapítója és tulajdonosa. Közel tíz éve hivatászerűen foglalkozik a növényi
alapanyagok feldolgozásával és különleges ízkombinációk megalkotásával.
Elhivatottságát a gasztronómia ezen irányában különleges budapesti
dzsúszbárjaival bizonyította, 2017 óta pedig palackozott, prémium üdítőitalok
gyártásával is foglalkozik.
A TonicHill márka 2019 év végén debütált egy különleges tonikkal, amely a
klasszikus összetevők mellett feketeborsot tartalmaz.. Az egyedi receptúrának
köszönhetően pedig kiváló alkotóeleme gin tonicoknak. A hazai piacon egyre több
prémium és standard gint készítő ajánlja és
dolgozik szívesen termékünkkel.
A két márka együtt az egyetlen hazai előállítású
prémium szénsavas üdítőital. Minőségben a
külföldi versenytársakat megelőzi természetes
növényi alkotóelemeinek köszönhetően, koktélalapanyégként hozzájárul a valódi ízek
élményéhez.
Főbb partnereink listáját itt tekintheti meg
https://gingerfield.hu/partnerek/
Jelenleg kapható termékeink
https://gingerfield.hu/shop/
(A webshopban kiskereskedelmi kartonos árakat
talál. Viszonteladóknak az alapár nettó 315 forint +
áfa/üveg)
Köszönjük, hogy elolvasta ismertetőnket! Ha
szívesen tartana Ön is hazai, kiváló minőségű
szénsavas üdítőt, várjuk jelentkezését az alábbi
elérhetőségeken:
Németh Éva
képviseleti koordinátor
+36 70 6195809
info@gingerfield.hu

