
Héérlijk en gezond sap, de bewuste consument vraagt er steeds vaker naar. 
Met de sappen die de unieke juicers van JuiceMakers voor u maken, biedt 
u daar in geen tijd een antwoord op. De verse fruit en groenten gaan onge-
schild  de juicer in en enkele seconden later serveert u het heerlijkste sapje. 
De voordelen? Uw klant geniet van een supervers, superlekker, supersnel 
en heerlijk gezond sapje en dit aan een mooie marge.

  MET DE JUICES 
VAN JUICEMAKERS ...
     EN MÉÉR 

Geef uw klanten en uw business een stevige boost!



ZO VERS EN LEKKER 
WAS JUICE NOG NOOIT
Vers fruit en groenten zijn de basis van elk JuiceMakers sapje. 
Het aantal mogelijke mixen is eindeloos. Hier vindt u alvast een 
JuiceMakers menu met heerlijke combinaties. Stuk voor stuk zijn ze 
met zorg uitgezocht, getest en goedgekeurd door de consument. 
Bovendien volgen we met het menu de seizoenen, zodat we 
u voldoende variatie én absolute versheid garanderen. 

Maar ook de smaakbeleving is buitengewoon. 

JuiceMakers maakt gebruikt van een unieke 

centrifugetechnologie. Dat levert sappen op 

met een verfijnde romige textuur waar elke 

klant voor terugkomt. 



JuiceMakers: de snelste sappen op maat 
van uw zaak, mét een mooie marge. 
Lokale ondernemer of grote keten? We hebben een oplossing op maat van uw business. 

We zorgen voor mooie marges, waarmee uw rendement de hoogte ingaat. De investering 

of huur loont al met de verkoop van slechts enkele sappen per dag. Bovendien is het gebruik 

van JuiceMakers allesbehalve arbeidsintensief. Het fruit of de groente moeten niet geschild 

worden, het sapje staat er in enkele seconden en met één druk op de knop spoelt u uw JuiceMaker. 

Op het einde van de dag duurt het schoonmaken niet langer dan 15 min. Tenslotte nemen we 

met ons kwaliteits- en serviceprogramma al uw zorgen weg. Zodat u alle tijd kan 

besteden aan uw klanten. 

Standalone  
JuiceMakers Juicers  

Deze Juicer past op elke locatie en levert met één 

druk op de knop héérlijke juices. Kopen of huren, 

beide zijn mogelijk. 

Daarnaast ontzorgen we je via het JuiceMakers 

kwaliteits- en service programma met o.a. de dage-

lijkse leveringen van geselecteerd en voorverpakte 

groenten en fruit, menu’s, kartonnen rietjes, bekers 

en andere toebehoren. U focust op uw business, wij 

doen de rest.

JuiceMakers Floors 
& Instore Juicebar   

Hebt u een locatie met meer traffic? Kies dan voor 

JuiceMakers Floors of Instore Juicebar met koel- en 

etalageruimte. Zij staan garant voor een capaciteit 

tot 60 sappen per uur. Met het JuiceMakers kwali-

teits- en service programma zorgen we ook voor: 

  

• Intekening, bouw & implementatie 

van de Floors of Juicebars

• Trainingen

• Dagelijkse leveringen van  

geselecteerd en voorverpakte  

groenten en fruit

• Menu’s, kartonnen rietjes, bekers  

en andere toebehoren   

Van JuiceMakers Kiosk 
tot vaste locatie   

Wilt u een eigen JuiceMakers Kiosk, een Foodtruck 

of een JuiceMakers Juicebar op een vaste locatie 

starten?  Daar helpen we u graag bij. Van locatie-

keuze tot inrichting, van businessplan tot implemen-

tatie en zelfs co-financiering: stap voor stap bouwen 

we uw project mee uit.
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ZIN OM TE PROEVEN  
VAN JUICEMAKERS?

Boek nu een vrijblijvende afspraak en laat gratis de winst 
voor jouw zaak berekenen.

+32 478 52 82 94                +32 473 30 01 31 hello@juicemakers.eu 

Kijk hier 
hoe het werkt!

www.juicemakers.biz

SUPERLEKKER, SUPERVERS, SUPERSNEL, 
HEERLIJK GEZOND ÉN EEN MOOIE MARGE.

JuiceMakers  
kwaliteits- en service programma   

Samen met u en uw medewerkers gaan we voor een optimale kwaliteit en efficiëntie.  

Elk sapje moet op elke locatie voor dezelfde verrassende smaakbeleving zorgen.  

Via ons kwaliteits- en serviceprogramma ontzorgen we u op alle vlakken:

  

• menu, dagelijkse leveringen van verse groente en fruit

• accessoires (kleding, bekers, deksels, rietjes, servetten)

• communicatiematerialen

• onderhoud

• opleidingen

• waar nodig ook lokatiekeuzes, intekeningen, bouw, aanvullende  

uitrustingen, huurovereenkomsten,  financiering, verzekering en  

de integratie van een online en mobiel bestelsysteem. 
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