
Profesjonalna Strefa Hot Dog /
w Twoim punkcie sprzedaży 



Materiały marketingowe

Twoja Strefa Hot Dog

Stoisko Wzorcowe / Modelowe Strefy Hot Dog
zdjęcie prezentuje wizualizację wzorcowego miejsca sprzedaży

Hot Dogów ze wszystkimi materiałami reklamowymi,
dostepnymi w pakiecie marketingowym.

Baner dolny
główny punkt komunikacji Strefy Hot Dog w punkcie 

sprzedaży, może funkcjonować indywidualnie lub
w zestawieniu z banerem górnym. Mocowany w formie 

naklejki na mebel.

1

Menu
Menu – występuje w opcji poziomej lub pionowej, 

ułatwia wybór konsumentowi, gdyż znajduje się ono 
najbliżej rzeczywistego produktu. Menu mocowane jako 
naklejka na wewnętrzną część szyby Strefy Hot Dog lub 

w postaci plastykowego stojaczka wielkości A4.

2

Baner górny
zapewnia idealną widoczność Strefy Hot Dog z każdego 

miejsca w punkcie sprzedaży, idealnie też wydziela 
samą strefę z pozostałych istniejących w sklepie. Baner 

górny, pełni rolę komunikacji głównego menu strefy. 
Mocowany w formie podwieszenia do sufitu. 

3

Bilownica szklana
obrandowana logo Strefy Hot Dog

5

Materiały marketingowe zewnętrzne
Naklejka na witrynę – komunikacja informująca o 
Strefie Hot Dog w punkcie sprzedaży, dostępna w 

dwóch wielkościach STANDARD oraz XL w zależności 
od możliwości ekspozycyjnych punktu sprzedaży. 

6

Mini stand
poliwęglanowa tabliczka z komunikacją wybranego 

produktu Strefy Hot Dog, umiejscowiona bezpośrednio 
na roller grillu przy realnym produkcie.  

4

Dynamicznie rośnie liczba konsumentów traktujących konsumpcję poza 
domem jako standard. Bardzo szybko rozwijającym się kanałem sprzedaży 
różnego typu ciepłych przekąsek są sklepy detaliczne, które wprowadzają strefy 
małej gastronomi. Taka forma konsumpcji zyskuje ogromną popularność,
co przyczynia się do wzrostu częstotliwości wizyt konsumentów w tych 
sklepach. Bezkonkurencyjnym „królem” w tej kategorii produktowej w Polsce 
jest już od wielu lat Hot Dog.

W ramach projektu Strefy Hot Dog zapewniamy:

dostęp do niezbędnych urządzeń
(rollery / opiekacze, etc)

materiały marketingowe

wsparcie szkoleniowe

gotowy koncept z pełną wizualizacją Strefy

najwyższa jakość oferty menu
gwarantowana przez Green Fox 



Rozmiar: 70 x 70 cm 1

Rozmiar: 94 x 20 cm 2

Rozmiar: 130 x 60 cm 3 Rozmiar: ⌀15 cm 5

Rozmiar: 21 x 28,5 cm 6a

Rozmiar: 42 x 59 cm 6b

6a 6b

Rozmiar: 4,5 x 4,5 cm 4

Rozmiar: 21 x 38 cm 2



Dane kontaktowe

Możliwość zakupu dodatkowo osłony szklanej - 850 PLN,
oraz stoiska sprzedażowego (obudowa metalowa) - 450 PLN

Profesjonalne wyposażenie stoiska Strefy Hot Dog

Zapraszamy do udziału i czerpania zysków
z dynamicznie rosnącej sprzedaży hot dogów w Polsce

Większa
sprzedaż

produktów powiązanych

Wyższe
zyski

Wyższa
marża

Nowi
klienci

Podgrzewacz rolkowy do parówek ( marka Hendi, kod produktu 268506)
– 7 rolek, 1 pole grzewcze, 230V, 740W, wymiary: 520 x 325 x 175(H)

Gril Kontaktowy pojedynczy ( marka Hendi, kod produktu 263501) 
góra i dół ryflowane, 230V, 1800W, wymiary: 290 x 370 x 210(H)

KOSZT KOMPLETU
DWÓCH URZĄDZEŃ1361ZŁ

Wartość zysku miesięcznie w zł


