Jest niezależny, nowoczesny
i świetnie wygląda.
W upalne dni
zapewnia orzeźwienie,
w te chłodniejsze ogrzeje
i dopieści zmysły.
Dba o środowisko
i wjedzie wszędzie tam,
gdzie zechcesz.
Ideał, prawda?
Teraz może być ozdobą
Państwa eventu.
Fresh Bike Lemoniada™
to system, który pozwala
w atrakcyjny sposób
rozszerzyć ofertę każdej
imprezy i zapewnić jej
uczestnikom orzeźwienie.

OFERTA
EVENTOWA

FRESH START
– czyli kilka słów o nas
FRESH BIKE to w pełni mobilny i stylowy
rower, który pełni funkcję niezależnego
punktu sprzedaży lemoniady.
Dlaczego postawiliśmy właśnie na lemoniadę?
Chyba każdy z nas zna jej smak.
Lubią ją dzieci, młodzież i dorośli.
Chłodzi, orzeźwia i gasi pragnienie,
a przy okazji wspaniale poprawia humor.
Lemoniada, którą serwujemy przygotowywana
jest wyłącznie ze świeżych produktów,
bez żadnych konserwantów i sztucznych
dodatków. Właśnie dlatego jest tak pyszna,
zdrowa i orzeźwiająca.
Dlatego jest niezastąpiona!

Nasze certyfikaty
i pozwolenia
FRESH BIKE prawnie - to wózek rowerowy,
spełniający wszelkie wymogi stawiane
przez Kodeks Ruchu Drogowego
oraz inne regulacje prawne.

FRESH IDEA
– jesteśmy unikalni
Nasz pomysł jest w 100% polską inicjatywą,
podobnie jak kapitał, który finansuje projekt.
Stawiamy na innowacje, ekologię i jakość.
Rowery jeżdżące pod marką FRESH BIKE
zostały specjalnie zaprojektowane
na potrzeby całego systemu.
Są atrakcyjne wizualnie, stylowe,
zaawansowane technologicznie
i przede wszystkim ekologiczne.
Każdy z nich może być mini punktem
turystycznym, w którym uczestnicy eventu
mogą otrzymać materiały promocyjne,
np. mapy, ulotki i broszury
z programem wydarzenia.

Posiada on niezbędne oświetlenie
oraz wymagane oznaczenia.
System obiegu wody użytkowej
spełnia wymogi HACCP,
zaś całość została zaprojektowana
i wyprodukowana zgodnie
z wymogami sanepidu.

FRESH BIKE
– jaki jestem?
NIEZALEŻNY I PRZYJAZNY
FRESH BIKE napędzany jest siłą mięśni nóg
rowerzysty, a zasilany jest energią słoneczną.
Do produkcji energii elektrycznej stosujemy
panele fotowoltaiczne. Dzięki temu generujemy
150W czystej i darmowej energii. Naszym
priorytetem jest wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii. Rowery FRESH BIKE
są przyjazne dla środowiska oraz wyprodukowane jedynie z takich materiałów,
które nie są szkodliwe dla natury i mogą być
utylizowane zgodnie z zasadami recyklingu.
Podczas projektowania FRESH BIKE
uwzględniono szereg cech potrzebnych do
osiągnięcia pełnej niezależności. Specjalnie
zaprojektowana lokacja schowków i sakw
umożliwia odpowiednie przechowywanie
produktów na cały dzień intensywnej pracy.

MOBILNY
To właśnie mobilność FRESH BIKE jest jego
największym atutem. Może swobodnie
przemieszczać się: na ulicy, rynku, promenadzie, drodze rowerowej czy w parku.
Może więc stać się atrakcją turystyczną
w miejscach niedostępnych dla stacjonarnych
punktów sprzedaży. Posiada lekką konstrukcję,
a jego prowadzenie nie wymaga szczególnego
wysiłku. Dzięki mobilności, sprzedawca ma
szerszy dostęp do potencjalnych klientów.

ZMYSŁOWY
FRESH BIKE działa na wszystkie zmysły:
wzrok, zapach, słuch, smak, dotyk. Dzięki tej
„grze zmysłów” możesz poczuć i odkryć
w pełni tajemnicę lemoniady serwowanej
przez FRESH BIKE!

UNIWERSALNY
FRESH BIKE jest dobry na każdą pogodę,
ponieważ możemy serwować lemoniadę
na zimno i na ciepło. W czasie upału,
schłodzona doskonale nawadnia i orzeźwia
nasz organizm. Podczas ochłodzenia
proponujemy lemoniadę na ciepło z dodatkiem
świeżo startego imbiru. Lemoniada w takim
wydaniu staje się napojem rozgrzewającym.

DOBRZE ZAPROJEKTOWANY
FRESH BIKE kusi oryginalnym i stylowym
designem. Postanowiliśmy stworzyć rower,
który jest prosty w obsłudze, a jednocześnie
budzi ciekawość przechodniów i kierowców.
Designerski, słoneczny i nowoczesny wzbudza
pozytywne emocje i dodatkowo zachęca,
by podejść i skosztować pysznej lemoniady.

NOWOCZESNY
Do powstania FRESH BIKE zastosowano
innowacyjne rozwiązania techniczne.
Do konstrukcji ramy wykorzystano aluminium
stopu 6061 T6, które cechuje się dużą
odpornością na złamania i uderzenia oraz
warunki atmosferyczne. Dzięki takiemu
rozwiązaniu, konstrukcja roweru jest lekka
i wytrzymała. FRESH BIKE jest wyposażony
w centralny panel umożliwiający sterowanie
wszystkimi zamontowanymi urządzeniami
oraz system GPS, który pozwala na kontrolę
terytorialną rowerów FRESH BIKE przez
franczyzobiorcę. Ułatwia także zlokalizowanie
roweru w razie ewentualnej kradzieży.

FRESH BIKE
- Oferta eventowa
W ramach współpracy:
zapewniamy obsługę roweru, transport oraz zaopatrzenie w półprodukty,
proponujemy sprawdzone warianty współpracy w oparciu o nasze doświadczenie,
jesteśmy kreatywni i otwarci na nowe pomysły,
umożliwiamy obrandowanie roweru.

Szczegóły oferty
Obsługa eventów realizowana jest przez
Franczyzobiorców systemu Fresh Bike
Lemoniada.

Szczegółowe warunki oferty zależne są
od indywidualnych ustaleń, lokalizacji eventu
oraz wybranego modelu wspołpracy.

Warianty współpracy
I. zakontraktowana liczba napojów
II. zakontraktowana cena jednego napoju

Obsługujemy:
imprezy plenerowe
koncerty
imprezy firmowe, integracyjne

Zapraszamy do kontaktu:

targi, pokazy

office@freshbike.eu

pikniki, festyny
imprezy zamknięte, okolicznościowe

+48 58 678 81 30

więcej informacji znajdziesz na

inne wydarzenia

www.freshbike.eu

