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 nästan 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.

När man skänker bort en profilerad burk Guldrutan får man samtidigt en
mångårig reklampelare. Det finns få saker som vi svenskar använder oss
av dagligen som vi sparar i så många år som just en kaffeburk. Burken är
gjord av högsta kvalitet med ett 24 karat guldpläterat kaffemått som hålls
på plats, inbäddat i locket, av en magnet. Den vackra, hållbara och
praktiska utformningen försäkrar att kunden föredrar att använda denna
burk framför andra. Kaffet i burken är dock det bästa av allt.

Att skänka bort Guldrutan visar att ni endast ger det bästa, ett kaffe värdigt
era kunder. Uppskattningen blir stor men det betyder också att de
använder sig av burken i hemmet och att den får en fin plats i köket. Den
visas stolt upp för gäster som nyss fått kaffet serverat och har förmodligen
kvar sin trogna plast i årtionden.
Ovan finner Du exempel från Mercedes-Benz.

