GULDRUTAN är ett familjeföretag som
genom vår kärlek till kaffet har lyckats hitta
den bästa vägen till en perfekt kopp kaffe. Vi
hoppas att detta dokument ska ge en inblick
i det vi vill att en potentiell kund bör känna till
om Guldrutan innan det fattas beslut om
huruvida ett samarbete är aktuellt eller ej.
GULDRUTAN är ett kompromisslöst kaffe i
alla avseenden. På vägen från böna till
kopp behandlas Din böna med största
omsorg och varsamhet för att garantera
allra högsta kvalité.
Vi har förädlat kaffet i snart 70 år utan att
behöva ta hänsyn till råvarupriser. Detta har
vi kunnat göra då vi under historien endast
levererat till restauranger och caféer med
samma kvalitetskrav som Guldrutan och
därför har vi inte varit delaktiga i det priskrig
som skett i butik på den Svenska marknaden.
Idag ser vi en trend över hela världen där
antalet välinformerade och matintresserade
konsumenter ständigt ökar. Man utbildar sig i
det man äter. Det finns ett intresse och en
nyfikenhet, man ifrågasätter och väljer bort
på andra grunder än bara priset. Vi på
Guldrutan välkomnar dessa kunder och
tycker att det är en självklarhet att ha en
sådan inställning till det man för till sin mun.
Guldrutans kaffe är i dag ensamt på den
svenska marknaden när det gäller
premiumkaffe. Detta tillsammans med
viljan från kunden att dricka det bästa medför
möjligheter till marknadens bästa marginaler
som även accepteras av
konsumenterna.

Efter nära 70 år som kafferostare har vi på Guldrutan lärt oss vad kunden
vill ha. Vi försöker inte lära kunden vad som är gott utan kunden
vägleder oss till det bästa. Blandningen ”GULDRUTAN SWEDISH COFFEE” är
den blandning som fått allra mest kärleksförklaringar från våra kunder
och därför har vi valt att vända oss till butikerna med just denna blandning.

Många kaffen idag måste spädas ut med mjölk för att vara goda. Kaffe har
blivit något man dricker för att piggna till, man glömmer att man bör njuta
av en så ädel dryck. Vi på Guldrutan ser kaffe som en del av den njutning vi
bör unna oss under vardagen. Kaffe ska dofta underbart, värma kroppen
och erbjuda en njutning utöver det vanliga.

Blandningen finns som ”Original” bryggmalet, ”Original” hela bönor, ”Organic” hela bönor (ekologiskt) samt ”Espresso” hela bönor.

Guldrutans kapslar har tagits fram som ett alternativ till alla de
engångskapslar som slängs efter bara en enda kopps bryggning
och bidrar till enorma mängder aluminium- och plastavfall.

Guldrutans kapsel kan enkelt fyllas på med önskat kaffe av kundens eget
val tusentals gånger. Efter bryggning tas sumpen ur och den är genast
klar för nästa kopp. Kapseln kan diskas i diskmaskin vid behov.

Guldrutans kapslar finns idag för alla Nespresso-maskiner. Kapslar för andra maskiner är på utvecklingsstadiet.

-Kostnad/kopp blir många gånger billigare
-Valfrihet vid valet av kaffe
-I hög grad minskad miljöpåverkan

Werner Vögeli är Sveriges genom tiderna mest prisade kock. Efter 32 år som
chefskock på kungliga hovet, efter att ha blivit tilldelad titeln ”kunglig hovtraktör”
och efter att ha varit ansvarig för 42 Nobel-middagar så finns det ingen som slår
Werner på fingrarna när det gäller gastronomi.
Werner är ursprungligen från Österrike. Han reste världen över i diverse
sammanhang men det var i Hälsinglands skogar i norra Sverige han skulle finna det
godaste kaffet han smakat. Guldrutan förblev hans favorit. Han rekommenderade
Guldrutan framför alla andra.

Guldrutan mister mycket sällan en kund. Vi har kunder som varit oss trogna i över 60
år. Det finns många billigare alternativ där ute men de som värnar om kvalitet och
god smak stannar hos Guldrutan livet ut då inget annat alternativ finns.
Guldrutan på hyllan försäkrar en trogen och återkommande kund.
Många Guldrutan-kunder åker långa omvägar för att få möjlighet att köpa ett paket
när de börjar se botten på sin kaffeburk.
Att erbjuda Guldrutan är att erbjuda det bästa ur kaffevärlden. Det visar att omsorg
och omtanke finns, att ni sökt världen över efter det bästa kaffet, ett kaffe värdigt
era kunder.

Guldrutans hylldekorationer är framtagna för
att ytterligare påvisa kvalitet och mathantverk. Vår lysande glasböna är gjord av
glaskonstnär Henric Sjölin, han liksom vi är
verksam i staden Söderhamn. Vi har också en
informationstavla där texten är tryckt på en
tjock väv som är inramad i en vacker
guldram. Här får kunden en personlig hälsning
med invävd information från Guldrutans
rostmästare och VD Lars-Göran Johnson.

Guldrutans demonstrationer ska osa kaffe, lukta
gott och vara informativa utan att överväldiga.
Den trevliga känslan av att bli bjuden på kaffe i
någons hem ska infinna sig. Levande ljus, svag
musik och en ljuvlig doft är element som vi
använder oss av vid en demo. Kaffedoften ska
fylla närområdet och locka dit kunder.

Guldrutans unika burkar gör det lätt att bygga
pyramider vid t.ex. gavelexponeringar.
Guldrutans re-fill levereras i en displaykartong.
kartongen är perforerad i ett mönster så att det
bara är att riva av toppen så står produkterna
staplade i ett ställ på ett snyggt sätt, enkelt och
snygg att lägga i hylllan.

