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De warm e , ha
h et dag elijk rtig e snack voor
se dipmom ent

Dat zouden meer

mensen moeten doen

Onze systemen

de perfecte presentatie
Om Cup-a-Soup overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te presenteren, is er voor iedere locatie een perfect systeem.

6-pack Display

• Geschikt tot 50 gebruikers
•	Handig en compact (ophang)
systeem
	Ruimte voor 6 wisselbare
Cup-a-Soup smaken
	Geen elektriciteit nodig,
zelf water toevoegen

•
•
3-pack Display

• Geschikt tot 30 gebruikers
• Handig en compact (ophang)systeem
• Ruimte voor 3 wisselbare Cup-a-Soup smaken
• Geen elektriciteit nodig, zelf water toevoegen

mini

Table Top

•	Geschikt tot 150 gebruikers
•	Compacte, stijlvolle automaat
•	Ruimte voor 3 wisselbare

• Geschikt tot 250 gebruikers
•	Complete automaat met wateruitgifte
•	Ruimte voor 3 wisselbare Cup-a-Soup

•

•

•

•
•
•

Cup-a-Soup smaken
	Instelbaar volume en
gecontroleerd gebruik
	Geen afval van losse zakjes
en poeder
	Geen wateraansluiting nodig,
zelf water toevoegen

•

smaken
	Instelbaar volume en gecontroleerd
gebruik
	Geen afval van losse zakjes en poeder
	Servicecontract met technische dienst
	Leverbaar inclusief betaalsysteem

De systemen worden gratis geleverd bij aankoop van Cup-a-Soup. Neem contact op met je groothandel of onze
Verkoop Binnendienst om de mogelijkheden te bespreken.

innovaties
Al bekend met én fan van Cup-a-Soup?
Probeer dan eens een van onze nieuwste innovaties!

Cup-a-Soup Asian
Cup-a-Soup is nu ook verkrijgbaar in twee
heerlijke Aziatische smaken:
	Tom Kha Kai - Een frisse Thaise kokossoep
met champignon, galanga, citroen en
chilipeper.
	Vietnamese Pho - Een heldere bouillon
met noedels en diverse specerijen (zoals
steranijs en kaneel) en een vleugje
limoen.

•
NIEUW!

•

Nieuwe smaken vending
Cup-a-Soup Vending is nu ook verkrijgbaar
in de smaken Tandoori en Heldere Bouillon.

NIEUW!

Stand Alone

•	Geschikt vanaf 250 gebruikers
•	Alles-in-één: uitgifte van beker, soep

Cup-a-Soup bio

en roerstaafje

•	Ruimte voor 4 wisselbare Cup-a-Soup
•

smaken
	Instelbaar volume en gecontroleerd
gebruik
	Geen afval van losse zakjes en poeder
	Servicecontract met technische dienst
	Leverbaar inclusief betaalsysteem

•
•
•

NIEUW!

Cup-a-Soup Tomaat en Cup-a-Soup
Pompoen zijn nu ook 100% biologisch
verkrijgbaar. Net zo lekker en met een
extra goed gevoel!

meer informatie?
Kijk op www.cupasoupophetwerk.nl
of laat je adviseren door een van onze medewerkers.
Tel
010 439 47 86
E-mail verkoop.binnendienst@unilever.com

Cup-a-Soup helpt
je het 4-uur-m o ment
te tackelen!”
We willen allemaal ons dagelijkse leven leiden en daar zoveel mogelijk van
genieten. Een hoop dingen, groot en klein, moeten vandaag gedaan worden.
Iedereen kan wel wat hulp gebruiken om door te blijven gaan, om zichzelf een
voorsprong te geven en niet te bezwijken onder de dagelijkse druk.
Daarom helpt Cup-a-Soup jou en je medewerkers scherp en alert te blijven. Ons
doel is om iedereen dat kleine zetje te geven dat hun dag beter en makkelijker
maakt. Onze soepen zijn de ideale boost om een dipje te voorkomen.

De voordelen op een rijtje
Een hartige & warme snack voor
het dagelijkse dipmoment
Snel & eenvoudig te bereiden;
klaar in een handomdraai
Laag in calorieën
Zonder toegevoegde smaakstoffen,
kunstmatige kleurstoffen en
conserveermiddelen
Bereid met duurzaam geteelde,
kwalitatieve ingrediënten

Weg met
die dip!

Ons assortiment
Hebben jij en je collega’s zin in een lekker soepje?
Dan zit je bij Cup-a-Soup altijd goed!
Ons assortiment van de lekkerste soepen voor
tussendoor bestaat uit meer dan 20 smaakvarianten.
Zo zijn er onder andere de classics, zoals Tomaat,
Kip, Kerrie en Champignon-crème. Maar ook
verrassende en bijzondere varianten, zoals Tom Kha
Kai, Vietnamese Pho, Hongaarse Goulash en diverse
drinkbouillons.

Cup-a-Soup Dozen

Onze dozen zijn verkrijgbaar in
twee verschillende maten:
- 21 zakjes à 175 milliliter
- 24 zakjes à 140 milliliter

Benieuwd naar ons volledige
assortiment? Kijk op
www.cupasoupophetwerk.nl
Om voor iedere locatie een goede oplossing
te bieden zijn onze soepen verkrijgbaar in
verschillende verpakkingen en systemen.
Voor ieder wat wils!

Present
overzichtelijeer de dozen
k
Display of 6-Pin onze 3-Pack
ack Display.

De machineza
geschikt voo kken zijn
Top en Standr de MiNi, Table
Alone.

Machinezakken

Voor locaties met meer dan 100 gebruikers
zijn er verschillende systemen beschikbaar om
medewerkers en/of klanten gemakkelijk van een lekker
tussendoortje te voorzien. Voor deze systemen zijn er
de machinezakken. Eén machinezak Cup-a-Soup bevat
40 servings à 140 milliliter.

De perfect serve

perfect
Onze kartonnen bekers zijn en
om je Cup-a-Soup in te server

Voor de perfecte Cup-a-Soup ervaring bieden wij
Cup-a-Soup mokken, ecocups en kartonnen bekers.
Dat is pas lekker Cup-a-Soup drinken!

