
Świeże soki 
na wydarzenia



...i wielu innych.



Co daje współpraca 
z Owocnymi?
Catering sokowy i świeże soki robione na miejscu 
urozmaicają oraz wyróżniają menu tworzone 
na eventy, wyjazdy i imprezy służbowe, 
konferencje, wystawy, targi czy szkolenia.

Świeże soki i napoje nadają lifestylowego 
wydźwięku przez ustawienie nacisku 
na zdrowy catering  oraz podkreślają 
wyjątkowość miejsca i wydarzenia. 

Przygotowanie juice bar na żywo może 
być częścią scenariusza wydarzenia.

Juice Master
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Oferujemy:



Juice bar
Przygotowujemy stoisko przed eventem 

(wystrój stoiska, dekoracja, wolonobrotowe 
wyciskarki, miksery, dystrybutory, drewniane 

skrzynki, baniaki ze stali nierdzewnej).

Podczas eventu jesteśmy na miejscu, 
obsługujemy uczestników eventu, 

wyciskamy i rozlewamy soki.

Zapewniamy 
uczestnikom eventu 
świeży sok 
robiony na miejscu.



Juice 
bar

Ilość soku i smaki ustalamy z Klientem.

Minimalne zamówienie to 300 porcji soku, czyli 60 litrów soku*.

Proponujemy 5 różnych smaków soków.
Minimalne zamówienie - jeden smak.
Możliwość zamówienia większej ilości smaków (np.10) zależy 
od warunków sanitarnych podczas eventu (zaplecze, dostęp do 
wody, maksymalnie 3 metry miejsca do wytwarzania).

*Czas przygotowania zależy od wielkości i stopnia skomplikowania projektu.

Nawet na 7 dni przed eventem jesteśmy 
w stanie zorganizować juice bar.



Przywozimy świeży sok przed eventem w baniakach, 
kartonach lub butelkach.

Obsługa stoiska pozostaje po stronie Klienta.

Dostarczamy świeży sok na event.

Catering 
sokowy



Catering 
sokowy

Ilość soku i smaki ustalane z Klientem.

Minimalne zamówienie to 200 litrów soku, czyli 1000 porcji.

Proponujemy 5 różnych smaków soków.
Minimalne zamówienie - jeden smak.
Możliwość zamówienia większej ilości smaków (6-10 smaków).

Przygotowujemy świeże soki na event 
w ciagu 2 dni od zamówienia.



Event 
sokowy

Scenariusz eventu może obejmować występy 
profesjonalnych barmanów, rozlewanie napojów 
przez osoby z plecakami sokowymi oraz inne 
dodatkowe atrakcji (w zależności od budżetu).

Możemy również zająć się aranżacją przestrzeni  
na event, wynajmem mebli oraz dekoracjami.

Czas przygotowania eventu sokowego to min. 1,5 miesiąca*.

*Czas przygotowania zależy od wielkości i stopnia skomplikowania 

projektu.

Tworzymy pomysł na event, 
całą tematykę oraz scenariusz.



Hurtowe 
zamawianie 
soków

Realizujemy zamówienia od 5000 porcji soków o pojemności 
0,25l lub 400 kartonów o pojemności 3l.

Robimy świeże soki (do spożycia w ciągu 1 dnia) oraz soki 
pasteryzowane (o dłuższym terminie ważności, 3-5 miesięcy).

Dostarczamy soki w ciągu 2 tygodni od zamówienia*.

Ilość soku i smaki ustalane z Klientem. Smaki soków są do 
wyboru z listy receptur Owocnych lub tworzone specjalnie na 
potrzeby zamówienia (więcej informacji na kolejnym slajdzie).

*Złożenie zamówienia to dzień opłacenia zaliczki na przygotowanie soków.

Przygotowujemy duże zamówienia 
soków na zlecenie. 



Personalizacja 
soków

Mogą to być proste smaki i bardziej wyrafinowane  
(np. sok z szafranem).

Przy wyrafinowanych smakach stworzonych na zlecenie  
Klienta przekazujemy prawa do receptury.

Przygotowujemy od 3 do 7 konkretnych propozycji smaków  
w różnych przedziałach cenowych.

Na specjalne zamówienie tworzymy 
nowe receptury soków zgodnie 
z potrzebami Klienta.



Kim 
jesteśmy?
Witajcie w naszej bajce!

Od 4 lat wyciskamy soki i świetnie się  
w tym odnajdujemy. 

Wyruszyliśmy w drogę owocnych przygód, 
bogatych w przeróżne zwroty akcji. 

Działamy, szerząc znaczenie zdrowej, 
lokalnej żywności, ekonomi społecznej, 
alternatywnych form współpracy.  
Siły angażujemy wyłącznie w sensowne 
przedsięwzięcia komercyjne i społeczne.



Zapraszamy do współpracy

www.owocni.org

Magdalena Włodarczyk
tel. 665 626 102

owocni@owocni.org


