
LADDA KYLEN MED  
KÄNSLAN AV SOMMAR

FILMJÖLK YOGHURT JUICE

Även om det är semester och ledigt vill vi svenskar gärna ha vår fil eller yoghurt till frukost, och  
gärna även ett glas uppfriskande juice. Ladda din kyl med kända varumärken och ge dina kunder 
en bra start på dagen. Men yoghurt är också toppen som mellanmål och juicen är bra för utflykten 
eller som en svalkande drink efter en händelserik dag.

Kort sagt; med rätt produkter blir kylen lönsam varje dag – hela sommaren.

Ladda kylen med Bravo, Sveriges  
mest sålda juice som innehåller 
100%frukt, utan tillsatt socker  
eller andra tillsatser. Perfekt för en 
god frukost. Bravo kommer i en rad 
omtyckta smaker. Prova också  
nyheten Bravo med fruktkött.

Vi har olika varianter av yoghurt 
som alla har det gemensamt att  
de är härligt krämiga, mjuka och 
runda i smaken. Alla lika goda till 
frukost eller som mellanmål.

Krämig, acidofilus, naturell eller  
någon smaksatt – Skånemejeriers 
filmjölk finns i en mängd olika  
varianter som passar alla. Kombi-
nera med müsli eller flingor för en 
god frukost.



Ta del av vårt sortiment för lönsam  
merförsäljning i din campingverksamhet. 
Ladda kylen med juice, mjölk, drick- 
yoghurt, ost och kvarg från några av  
Sveriges starkaste varumärken. 

Vårt sortiment ökar i takt med nya vanor 
hos konsumenten. Så erbjud dina gäster 
ett hälsosamt och gott alternativ till dina 
gästers frukostar och utflykter – eller som  
spontanmellanmål on the go.
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SÄLJKÅREN

Kontakta oss för goda affärer
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ERBJUDANDE FRÅN SKÅNEMEJERIER

Frukost på gång!


