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Kahvilla lisäarvoa
asiakaskokemukseen

Hyvä kahvi on osa
laadukasta palvelukokemusta
Asiakaskokemus syntyy monista tekijöistä. Panosta kokemukseen myymälässä, kahvin
avulla lisäät arvoa tarjontaasi ja kasvatat liiketoimintaasi:

ASIAKASUSKOLLISUUS

UUSASIAKASHANKINTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Tyytyväinen asiakas
palaa uudelleen.

Laadukkaan kahvin avulla
erotut kilpailijoista. Hyvä
palvelukokemus muistetaan ja
sitä suositellaan myös ystäville.

Hyvä kahvi saa asiakkaat
viihtymään.

Tyytyväinen asiakas kuluttaa myymälässä enemmän aikaa, rahaa ja on valmis maksamaan hyvästä palvelusta enemmän.
Asiakkaan kokemaan jonotus- ja odotusaikaan voi vaikuttaa myönteisesti tarjoamalla kahvia.

Paahdamme
kaikki kahvimme
sertifioiduista tai
verifioiduista pavuista
vuoteen 2018
mennessä.

Kulutustottumukset
kehittyvät koko ajan ja
suomalaiset nauttivat
yhä enemmän myös
tummempipaahtoisempia
kahveja. Monipuolisen
kahvivalikoiman avulla
kehität asiakaskokemusta
myymälässäsi.

PAULIG PROFESSIONAL WEBSHOP PALVELEE SINUA KELLON YMPÄRI:
Makunautinnon takuuna ovat Pauligin laadukkaat suodatinkahvit sekä suosituimmat erikoiskahvit.
Valmistat laitteillamme aina tuoretta kahvia kuppi kerrallaan, pavuista jauhettuna.
• Kahvit, teen, kaakaon sekä maidot
• Take away -kupit ja kannet

• Sokerit ja sekoitustikut
• Makusiirapit

PAULIGIN PALVELURATKAISUT AUTTAVAT TEKEMÄÄN KAHVIHETKESTÄ TÄYDELLISEN:
Ammattitaitoisen palvelutiimimme ansiosta säästät yrityksesi oman henkilöstön työaikaa ja takaat, että laadukasta kahvia
on aina tarjolla vaivattomasti ja ilman taloudellisia piikkejä. Haluamme jokaisen kupillisen olevan nautinto. Nautinnollinen
kahvihetki syntyy laadukkaasta kahvista, toimivasta kahvilaitteesta ja siististä kahvipisteestä. Haluamme vaalia laatua jokaisessa
vaiheessa, pavusta kahvinautintoon asti. Pauligin palveluratkaisut auttavat sinua tarjoamaan täydellisiä kahvihetkiä.

Paulig
kahvipiste
PAULIG KAHVIMODUULI S

PAULIG KAHVIMODUULI M

PAULIG KAHVIMODUULI L

90 cm ratkaisu pienehköihin
kahvipisteisiin. Kalusteeseen mahtuu
kahvilaitteen lisäksi kaikki, mitä
tarvitset kahvin tarjoiluun.

135 cm ratkaisu keskikokoisiin
kahvipisteisiin. Kahvilaitteen lisäksi
kalusteeseen mahtuu esimerkiksi
kylmävesihana.

180 cm ratkaisu suuriin kahvipisteisiin.
Leveämmän kalusteen avulla luot
monipuolisen kahvipisteen, johon
mahtuu myös oheistuotteita, kuten
paistotuotteet ja makeiset.

VALMIS KAHVIPISTE
MYYMÄLÄÄN
Paulig Kahvimoduuli 90,
135 tai 180 cm leveänä.

Saatavana myös
valkoisilla alaovilla.

Lisävarusteilla
räätälöit
kahvipisteestä
liikentoimistaasi
parhaiten tukevan
ratkaisun.

Laiteratkaisut
COFFIESTA B2B
Toimintavarma ja helppokäyttöinen suodatinkahvilaite, jolla
valmistuu kupillinen tuoretta kahvia joutuisasti pavuista jauhettuna.

THERMOPLAN BLACK&WHITE 3 & 4C-LAITTEET
Thermoplan Black&White-sarjan innovatiivisilla kahvilaitteilla
syntyvät laadukkaat suodatinkahvit, espressot, cappuccinot ja muut
erikoisemmatkin kahvituotteet myös korkeamman asiakasvolyymin
paikoissa. Täydellinen, pienikuplainen kylmä tai kuuma maitovaahto
on kuin oikean baristan valmistama. Papusäiliöitä on kaksi ja voit
tarjota suodatinkahvia ja espressoa tai kahta eri espressoa.

COSMETAL HI-CLASS -KYLMÄVESIANNOSTELIJA
Laadukas vesiautomaatti kuuluu kahvilaitteen välittömään
läheisyyteen. Vesiautomaatti tarjoilee veden valintasi mukaan kylmänä
tai huoneenlämpöisenä, myös hiilihapotettuna. Ei enää vesi- tai
kivennäisvesipullojen kantamista!

Kahvilaitteisiin on saatavilla monipuoliset
maksujärjestelmät. Tarjoamme laitteiden
asennuksen yhteydessä aina perehdytyksen
ja koulutuksen.

Kuppi kerrallaan
valmistavat laitteet
vähentävät kahvin
hävikkiä.

”Good coffee
is served with
a smile.”
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Puh. 020 737 0000
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