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WELCOME BACK
Θέλουμε να κάνουμε τη ζωή σας εύκολη. Τα αναλώσιμα είδη εφευρέθηκαν για λόγους
υγιεινής και η Vegware εφευρέθηκε για βιωσιμότητα. Τα κομποστοποιήσιμα είδη
συσκευασίας από φυσικά υλικά δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις εστίασης να
σερβίρουν φαγητό με ασφάλεια και να έχουν ευχαριστημένους πελάτες.
Σε αυτόν τον πρακτικό οδηγό, έχουμε ομαδοποιήσει τις συσκευασίες θεματικά ανάλογα με
το μενού για να σας βοηθήσουμε να οργανωθείτε σύμφωνα με τα νέα κοινωνικά πρότυπα.
Μοιραζόμαστε μαζί σας συμβουλές για τα προϊόντα και το περιβάλλον. Εμπνευστείτε μαζί
μας και δημιουργήστε!
Είμαστε εδώ για εσάς, με οικολογικές λύσεις εστίασης, παρέχοντας τη συσκευασία που
χρειάζεστε για να συνεχίσετε αυτό που κάνετε καλύτερα: να δημιουργείτε νέα μενού, να
σερβίρετε νόστιμα και θρεπτικά γεύματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
Ας διερευνήσουμε πως οι οικολογικές
αναλώσιμες συσκευασίες μπορούν να
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις εστίασης
να ανακάμψουν.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ
Η τήρηση αποστάσεων και στο
προσωπικό κουζίνας επιβάλλει καλύτερο,
προγραμματισμό στην προετοιμασία
γευμάτων. Η χρήση αναλώσιμης
συσκευασίας επιτρέπει επίσης στους σεφ να
προετοιμάζουν και να αποθηκεύουν το μενού
εγκαίρως.

ΕΊΔΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΉ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ
Επιλέγουμε κουβέρ, καλαμάκια, στικ
ζάχαρης, σε ατομική συσκευασία.
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ΌΛΑ ΜΕ ΚΑΠΆΚΙ !
Μόνο 10 μεγέθη καπακιού Vegware καλύπτουν
περίπου 100 διαφορετικά δοχεία, από ζεστά &
κρύα ποτήρια, δοχεία σούπας, μπωλ επιδορπίων
& σαλάτας. Οι αριθμοί σειράς σας βοηθούν να
βρείτε το σωστό μέγεθος καπακιού και μετά να
επιλέξετε καπάκι πομπέ ή επίπεδο, με τρύπα ή
χωρίς.
Δείτε μερικές επιλογές :
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•

Η σειρά διάφανων PLA καπακιών 96 ταιριάζει
στα νέα μας δοχεία PLA Bella για δροσερές
λιχουδιές, καθώς και σε όλα τα διάφανα PLA
ποτήρια για κρύα ροφήματα και στα χάρτινα
πολύχρωμα ποτήρια Hula.

•

Κάντε το δικό σας mix & match στα Bon Apetit
μπωλ & καπάκια. Επιλέξτε διάφανο PLA για
κρύο περιεχόμενο και χαρτόνι για ζεστό.

•

Σε όλα τα ποτήρια ζεστού & κρύου
ροφήματος χρησιμοποιείται ένα καπάκι
σε αρκετούς κωδικούς. Κρατάμε την ίδια
διάμετρο, αλλάζει μόνο το ύψος για ποικιλία
μεγεθών.

•

Τα μικρά μπωλ 2-4oz κουμπώνουν με
καπάκια της σειράς ποτηριών 76 και
μπαίνουν σαν ένθετο αξεσουάρ σε δοχεία.

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ
ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ
Τα σακουλάκια θερμοκόλλησης NatureFlex
κατασκευάζονται από βιώσιμο ξυλοπολτό.
Σερβίρετε ζεστά ή κρύα σνακ, σάντουιτς,
μπαγκέτες, wrap, σε ποικιλία μεγεθών.

ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΑ
Η επικοινωνία είναι πιο σημαντική από
ποτέ. Τα κομποστοποιήσιμα αυτοκόλλητα
μας είναι ιδανικά για να αναγράψετε τις
βασικές πληροφορίες περιεχομένου ή τις
ιδιαίτερες προτιμήσεις των πελατών σας.
Μπορείτε να κατασκευάσετε αυτοκόλλητα
ειδικής εκτύπωσης για να μεταφέρετε το
δικό σας μήνυμα μαζί με τα γεύματά σας.

ΔΙΑΤΗΡΏΝΤΑΣ ΤΗ
ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ ΣΤΟ
ΜΕΝΟΎ
Τα αναλώσιμα τροφοδοσίας Vegware είναι
κατασκευασμένα από ανανεώσιμα φυσικά
υλικά, χαμηλότερου διοξιδίου του άνθρακα,
ή ανακυκλωμένα, και είναι κατάλληλα για
βιομηχανική κομποστοποίση μαζί με τα
οργανικά απορρίμματα.
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Share your eco credentials!
Clients can help themselves to our
eye-catching ‘made from plants’
posters in a variety for print or
social sharing:
vegware.com/mfp
Find out more on page 19.
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Η αναγκαιότητα είναι η μητέρα της εφεύρεσης. Ποιο μοντέλο θα επιλέξετε;

ΠΑ ΡΑΔΟΣ Η ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΥ ΣΚ Ε ΥΑ ΣΜ Ε Ν Α Γ Ε Υ Μ ΑΤΑ

Παραδώστε το φαγητό στους πελάτες
στα γραφεία τους. Συσκευασμένο γεύμα
με ασφάλεια και υγεινή.

Η πιο απλή λύση δεν χρειάζεται να είναι
πλαστική ! Κάντε την οικο-λογική επιλογή
στην καθημεριότητα σας.

TA KEAWAY

Μ Ι Κ ΡΑ ΣΗ Μ Ε Ι Α ΑΥ ΤΟΝ Ο Μ ΗΣ
Ε Ξ Υ Π Η ΡΕ ΤΗ ΣΗ

Μερικές φορές το takeaway είναι ο
καλύτερος τρόπος. Οι εστιάτορες μπορούν
να επιλέξουν από μια μεγάλη ποικιλία
σχεδίων & διαστάσεων συσκευασίας,
για συλλογή χωρίς επαφή. Σακούλες και
κουβέρ είναι απαραίτητα.

Αντί για ένα μεγάλο ενιαίο χώρο εστίασης,
αν έχετε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσετε
σε πολλά μικρά σημεία, σας δίνουμε τη
δυνατότητα να εντυπωσιάσετε με την γκάμα
συσκευασιών μας. Διαχωρίστε τα ψυγεία
από το χώρο του καφέ για πιο γρήγορη
εξυπηρέτηση & μικρότερη αναμονή.

Σ Α ΛΟΝΙ

D E LI V E RY

Για εξυπηρέτηση στο σαλόνι, τα πιάτα και
τα δισκάκια μίας χρήσης είναι μια καλή
προσωρινή λύση στις έκτακτες ρυθμίσεις
καθισμάτων.

Η Vegware διαθέτει μια ευρεία γκάμα
συσκευασιών κατάλληλων για ζεστά και κρύα
τρόφιμα και ποτά, τα οποία είναι φτιαγμένα
από φυτά, είναι καινοτόμα και πρακτικά.
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P RO D U C T LO O K - BO O K
Οι σεφ μπορούν να είναι πιο δημιουργικοί από ποτέ. Πάρτε μια ιδέα και
εμπνευστείτε από τα προϊόντα Vegware για να δείτε πώς μπορείτε να
συσκευάσετε το μενού σας σε αναλώσιμες συσκευασίες από φυσικά υλικά.

SNACKING
Our new PLA Bella pots fit our
96-Series cold cup lids & 3oz inserts
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Bags to go include heat-sealable clear
NatureFlex multi-bags

9

ΚΥΡΙΩΣ ΓΕΥΜΑΤΑ
ΟΙ ΆΝΘΡΩ Π ΟΙ ΤΡΏ Ν Ε Μ Ε ΤΑ Μ ΆΤΙ Α ΤΟΥ Σ
Η ελκυστική συσκευασία μπορεί να μεταμορφώσει την
εμφάνιση του μενού σας. Η παρουσίαση εξακολουθεί να
είναι το κλειδί για τις πωλήσεις και αυτό περιλαμβάνει
τον τρόπο εμφάνισης του φαγητού μετά την παράδοση.

Our Bon Appetit bowls mix & match - paper
for hot or PLA for cold colourful salads
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Our round PLA deli pots share
one lid size for 8 to 24oz

Hinged deli containers from 8 to 48oz, with a
great seal for cold meals to go

Food cartons are ideal for hot or cold - simply
fold in the flaps to travel

Fast food can be
healthy too!

Cutlery kits - a must-have product
11

Portion pots in plant-based PLA bring on the flavour!

Our spill-proof Gourmet range - unique mix & match
bases & lids to go.
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
ΓΕΥΜΑΤΑ

Bloomer bags, fully lined with heat-sealable NatureFlex.
Add a PLA sandwich sofa for extra structure!

Get carried away - reuse our compostable carriers as a
caddy liner, or choose classic recycled paper bags.

Boxes for sandwiches, wraps and
salads, all with plant-based windows.
13

ΡΟΦΗΜΑΤΑ
Our cold cups range from 5 to 22oz, with all sorts
of matching PLA lids. 7oz water cups are an eco
thirst-quencher.

Our new PLA sipping lid reduces the
need for a straw - simply flip and sip.

Our Hula paper cups fit our cold PLA lids, are great for hot snacks too.
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Our Green Leaf band design showcases your
commitment to sustainability.

Launched back in 2009, Vegware’s award-winning
CPLA lids fit 4 to 20oz hot cups.

Α Ν ΘΡ ΩΠΙΝΗ ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΜΕ
Α ΠΟΣ ΤΑ Σ ΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι Έλληνες είμαστε γνωστοί για το
θερμό καλωσόρισμα και την φιλοξενία.
Τώρα μπορείτε να δώσετε το δικό σας
προσωποποιημένο μήνυμα ή να εκτυπώστε
το λογότυπο σας στα είδη από χαρτόνι.
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ΣΑΛΟΝΙ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
As well as classic greaseproof sheets, we also have
clear PLA sheets for visibility and freshness.

ΓΆ Ν ΤΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑΣ
ΤΡ ΟΦΊΜΩΝ
‘Εχετε σκεφτεί να χρησιμοποιήσετε
φυτικά γάντια που είναι κατάλληλα για
κομποστοποίηση; Αυτά δεν είναι γάντια
ιατρικής ποιότητας, αλλά είναι ιδανικά σε
περιβάλλον εξυπηρέτησης τροφίμων.
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Υ ΠΟΣ ΤΗ ΡΙΞ Η ΜΑΡΚΕΤ ΙΓΚ
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επικοινωνήσετε στους πελάτες σας τα οφέλη των
οικολογικών επιλογών συσκευασίας που θα επιλέξετε για το κατάστημα σας.

Ε Ν ΤΥΠΩΣ ΙΑΚΈΣ ΕΙΚΌΝΕΣ
Θέλετε να ενημερώσετε τους πελάτες σας
για τα είδη Vegware που χρησιμοποιείτε;
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με τα
κατάλληλα κείμενα & φωτογραφίες.

ΥΠΟΣ ΤΉΡΙΞ Η ΣΤΑ
S O C IA L MEDIA

Γ Ι Α ΤΟ ΚΑΤΆ ΣΤΗ Μ Α

Ρωτήστε μας για κοινόχρηστα γραφικά @
vegware και τα εργαλεία υποστήριξης
μαρκετινγκ. Προσθέστε ετικέτα #vegware
στις δικές σας φωτογραφίες

Αν χρειάζεστε αφίσες ή γραφικά Vegware
για το κατάστημα σας, μπορείτε να μας
στείλετε το λογότυπο σας και να σας
ετοιμάσουμε το δημιουργικό για να το
εκτυπώσετε.

Tag @vegware in your own pics!

Γ Ι Α ΤΟ Π ΡΟ ΣΩ Π Ι ΚΌ
Θέλετε να έχετε κατάλληλα ενημερωμένο
και εκπαιδευμένο προσωπικό; Μπορούμε
να σας στείλουμε ενημερωτικά δελτία,
φυλλάδια, παρουσιάσεις.

Δ Ε Ί Γ Μ ΑΤΑ
Βρίσκεστε στη διαδικασία ανάπτυξης
μιας νέας ιδέας μενού; Δοκιμάστε το με
μερικά δείγματα Vegware.
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ΠΕΡΙΒ Α Λ ΛΟΝ Τ Ι Κ Η ΥΠΟ ΣΤΗΡΙ Ξ Η
Η Vegware είναι ο απόλυτος συνεργάτης για πρακτικές αναλώσιμες συσκευασίες, με τα
υψηλότερα περιβαλλοντικά διαπιστευτήρια και ασυναγώνιστο επίπεδο επικοινωνίας και
υποστήριξης αποβλήτων.

Χ Α ΡΤ Ι & ΧΑ ΡΤΟ Ν Ι

PL A & CPL A

NATUREFLEX

Από βιώσιμες πηγές,
χρησιμοποιούμε
ανακυκλωμένη πρώτη ύλη
όπου είναι εφικτό.

Δυνατό & ελαφρύ. Φυτικό
Προϊόν. Διάφανο PLA για
χρήση σε κρύο περιεχόμενο.
CPLA για ζεστό.

Διάφανο φιλμ –
κατασκευάζεται από
ξυλοπολτό. Αλάδωτο,
σφραγίζει με θερμοκόλληση.

Π ΟΛΤΟΣ
Ζ Α Χ Α Ρ Ο ΚΑ ΛΑ ΜΟΥ

ΦΥΛΛΑ ΦΟΙΝΙΚΑ

ΜΕΛΑΝΙ

Πεσμένα, πιεσμένα
φύλλα Areca. Χωρίς άλλη
επεξεργασία. Μοναδικό
οικολογικό στυλ.

Φυτικά ή βάσης νερού, με
εξαιρετικό φινίρισμα.

Πολτός από ζαχαροκάλαμο.
Ανθεκτικό & πρακτικό, για
ζεστή και κρύα χρήση.
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ΠΕΡΙΒ Α Λ ΛΟ Ν Τ Ι ΚΌ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟ
Η Vegware είναι ο ιδανικός συνεργάτης συσκευασίας για
την πραγματοποίηση των φιλοδοξιών σας

Υλικά με βάση φυτά

ΧΩΡΙΣ συμβατικά πλαστικά ή
μείγματα, όπως PSM

Κομποστοποιήσιμα
προϊόντα

ΧΩΡΙΣ οξο-διασπώμενο πλαστικ

Ανακυκλωμένο περιεχόμενο
(3.402 τόνοι χρησιμοποιήθηκαν
το 2019)

Β Ι ΟΔΙΑΣΠ Ω Μ ΕΝ Ο VS ΚΟ Μ ΠΟ ΣΤΟ Π Ο Ι Η ΣΙ Μ Ο
Ο όρος «βιοδιασπώμενο ή βιοαποικοδομήσιμο» δεν μας
λέει τίποτα για το πού και πόσο γρήγορα κάτι μπορεί
να βιοδιασπαστεί. Το ξύλο είναι βιοαποικοδομήσιμο,
αλλά μια ξύλινη καμπίνα μπορεί να αντέξει για γενιές.
•
•
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Βιοαποικοδομείται σε 200 χρόνια στη Σαχάρα; Σε 1
ημέρα στην Αρκτική;
Παράδειγμα: Τα μαχαιροπήρουνα PSM πωλούνται
ως «βιοαποικοδομήσιμα» αλλά περιέχουν 20-30%
πολυπροπυλένιο, επομένως μπορούν να φτάσουν μόνο
στην αποτέφρωση ή στον χώρο υγειονομικής ταφής

Εάν η συσκευασία μπορεί να βιοαδιασπαστεί
σε λιγότερο από 12 εβδομάδες σε βιομηχανική
κομποστοποίηση, τότε μπορεί να ονομαστεί…
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΗ

ΠΙ Σ ΤΟ Π Ο Ι Ή ΣΕ Ι Σ & ΔΙ ΑΠΙ ΣΤΕΥΤΉΡΙ Α
Με 70+ βραβεία και ανεξάρτητη πιστοποίηση, η Vegware είναι ένας αξιόπιστος
συνεργάτης. Διαθέτουμε το βαθύτερο σύνολο πιστοποιήσεων κομποστοποίησης στον
τομέα και διεξάγουμε δοκιμές σε εγκαταστάσεις κομποστοποίησης.

ISO 14001

ISO 9001

Registered

Registered

Environmental
Management

Quality
Management

Η Υ Π Ο Σ Τ Ή ΡΙ Ξ Η Μ ΗΔΕΝΙ ΚΏΝ
Α ΠΟ Ρ ΡΙ Μ Μ ΆΤΩΝ
Πηγαίνουμε ένα βήμα πέρα από το προϊόν. Η Vegware έχει πάνω από μια δεκαετία εμπειρία στην
παροχή λύσεων ανακύκλωσης για κομποστοποιήσιμες συσκευασίες.
Η αφοσιωμένη περιβαλλοντική ομάδα της Vegware είναι εδώ για να σας βοηθήσει να
κατανοήσετε τις επιλογές κομποστοποίησης για την περιοχή σας. Μπορούμε να παρέχουμε
συμβουλές για μια ποικιλία λύσεων κομποστοποίησης. ( Δεν ισχύει ακόμη για την Ελλάδα )
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ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2009
Από το 2009, το Κοινοτικό μας Ταμείο υποστηρίζει
μη κερδοσκοπικούς σκοπούς που σχετίζονται με τη
βιωσιμότητα, προσφέροντας μηνιαίες
επιχορηγήσεις ή τακτική δωρεά σε οικολογικές
συσκευασίας Vegware. Υποστηρίζουμε προγράμματα
από τον Αμαζόνιο έως το Γιορκσάιρ
vegwarecommunityfund.org
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ΚΑΤΟΥΝΗ 3, 54625, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
+302315005998 | marketing@skgecoshop.com | skgecoshop.com | @skgecoshop
@vegware
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