
Wyłącznym importerem
oraz dystrybutorem Mojito Lemon w Polsce

jest Mojito Lemon Polska.



Jesteśmy jedynym przedstawicielem na rynku Polskim firmy MojitoLemon 
z Węgier, która oferuje orzeźwiające koktajle oparte na zdrowych 
składnikach o różnorakich smakach i kolorach. 

Firma rozpoczęła swą działalność od 2009 roku i od tego czasu swoim 
smakiem i niepowtarzalnością podbija również inne rynki światowe. 

Marka MojitoLemon stała się dobrze rozpoznawalną marką na rynku. 
Rozpoczeliśmy działalność i wprowadzanie produktu na rynek Polski  
od 2016 roku. 

Napoje sprzedawane są na nowoczesnych, innowacyjnych w wykonaniu 
stoiskach, które swoim wyglądem, niepowtarzalnością i innowacyjnym 
wykonaniem przyciągają wielu klientów.

Napoje produkowane są na bieżąco na stoiskach, na oczach konsumenta, 
a swoim niepowtarzalnym orzeźwiającym smakiem gaszą pragnienia nawet 
najbardziej wymagających konsumentów.

Najlepszy napój orzeźwiający na świecie
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Zalety naszego rozwiązania:

  Lokalizacja: nie wymaga żadnego przygotowania 

  Utrzymanie: nie wymaga energii elektrycznej, instalacji wodnej

  Powierzchnia niezbędna: mniejsza niż 4m2
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Z wymienionych powyżej atrybutów  
koszt utrzymania spadł niemal do zera.
Nasze mobilne stoisko Mojito Lemon jest zarazem miejscem 
pracy oraz powierzchnią reklamową w tym samym czasie.

  Niezwykła konstrukcja przyciąga uwagę konsumentów 
i zachęca do konsumpcji

  Kształt stoiska jest identyczna z produktem więc,  
samo się reklamuje

  Mobilne stoisko Mojito Lemon będzie szybko ulubionym 
miejscem konsumentów dzięki dynamicznej kolorystyce 
i kształcie w formie kubka koktajlowego

Napoje orzeźwiające
Mojito Lemon

dostępne są wyłącznie
w sieci punktów handlowych

Mojito Lemon Polska.

Preferowane lokalizacje stoisk :
 miejsca o dużym natężeniu turystycznym
 wesołe miasteczka
 parki rozrywki i miniatur
 kąpieliska, baseny, aqua parki
 plaże o dużym natężeniu turystycznym
 promenady w miejscowościach wypoczynkowych, sanatoryjnych
 galerie handlowe
 imprezy masowe min koncerty, dni Miast, wszelkie imprezy plenerowe
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Pełna gama napojów orzeźwiających
Ten sam smak na całym świecie

Dodatkowym atrybutem jest, że wszystkie napoje 
są przygotowywane na bieżąco, na oczach klientów  
na bazie świeżych składników: cytryny, limonki i mięty.

W swojej ofercie posiadamy napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
o szerokiej gamie smaków w niezwykle barwnych kolorach.
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Mojito Lemon Polska 
ul. Jana Matejki 18 
32-651 Nowa Wies k. Ket

Telefon +48 33 488 11 10
Kom. +48 692 557 989
biuro@mojitolemon.com.pl
www.mojitolemon.com.pl
facebook.com/MojitoLemonPolska


