
PREZENTACJA HANDLOWA



# jesteśmy w 70 krajach
# przemierzamy lądy i oceany
# posiadamy centra produkcyjne w 3 miastach
# 1 500+ zatrudnionych pracowników
# posiadamy wszystkie certyfikaty jakościowe
# jesteśmy nagradzani przez Konsumentów
# doceniani przez Partnerów



CAPPUCCINO HERBATY MIXY KAWOWEKAWA 
ZIARNISTA

FILARY FIRMY

1 42 3

Jako pierwsi 
wprowadziliśmy
na rynek Polski 
cappuccino typu instant 
będące kawą deserową. 

Silną pozycję MOKATE 
w kategorii cappuccino 
odzwierciedla wysoki 
poziom rozpoznawalności 
marki wśród konsumentów 
– aż 85%. Cappuccino 
jest f lagowym produktem 
MOKATE.

Nasza fabryka produkuje 
6500 ton herbaty rocznie - 
są to herbaty liściaste, 
a także ekspresowe, które 
występują we wszystkich 
popularnych formatach. 

Oferujemy herbaty różnych 
gatunków: czarne, zielone, 
owocowe oraz ziołowe. 

Nasze marki Loyd, Minutka 
i Babcia Jagoda rokrocznie 
zdobywają nagrody kupców
i konsumentów.

Oferujemy miksy kawowe
w wygodnych saszetkach,
które pozwalają konsumen-
tom na szybkie i wygodne 
przygotowanie kawy 
w każdej sytuacji. 

Doskonały smak ulubionej 
kawy uzyskaliśmy dzięki 
starannie opracowanej 
recepturze z dodatkiem 
mikronizowanej kawy 
mielonej.

Kawa MOKATE tworzona 
jest z rodzinnej pasji 
do poszukiwania 
doskonałego smaku kawy.

Od pokoleń – starając się
jak najlepiej wsłuchiwać
w oczekiwania konsumenta, 
podając mu pewne
i niezawodne produkty, 
szyte na miarę jego gustów.

FILARY FIRMY



Starannie dobrane gatunki kawy, 
odpowiednio dobrany proces 
technologiczny wypalania ziarna 
oraz wygodne opakowania
odpowiadają na potrzeby 
najbardziej wyrafinowanych
miłośników kawy. 

Tak powstają kawy marki 
MOKATE oraz Marila.

Starannie dobrane składniki 
i doskonale zbalansowane 
smaki zapewniają konsumentom 
prawdziwą deserową ucztę, którą 
dopełnia pyszna aksamitna pianka. 
Dzięki udoskonalonej recepturze
produkt nie zawiera konserwantów
i tłuszczy utwardzonych. 

Ponadto nowa linia cappuccino zyskała 
na atrakcyjności dzięki wprowadzeniu 
nowych wyjątkowych smaków, które 
zachwycą niejednego smakosza.

FILARY FIRMY

KAWY 
ZIARNISTE

CAPPUCCINO



MOKATE CAPPUCCINO



MOKATE CAPPUCCINO

Najbardziej znane Cappuccino na rynku - 56% 
konsumentów cappuccino wybiera MOKATE

Ulepszona receptura - bez konserwantów i tłuszczy 
utwardzonych, z naturalnymi aromatami

Nowe bardziej funkcjonalne formaty opakowań - saszetki 
z odmierzoną porcją produktu w wygodnym kartoniku

Pięć kultowych smaków uwielbianych przez Polaków

Trzy dodatkowe smaki w rodzinnym opakowaniu 
strunowym

MOKATE CAPPUCCINO

BEZ olejów 
utwardzonych

BEZ konserwantów



W codziennej gonitwie zapominamy o małych gestach i drobnych 
przyjemnościach, z których składa się nasza codzienność.  
To właśnie te niezwykłe chwile przyjemności są warte wyjątkowego 
pielęgnowania.

Niezwykły smak cappuccino Mokate jest 
uwielbiany od 30 lat. 

MOKATE CAPPUCCINO



MOKATE CAPPUCCINO YOUNG



MOKATE CAPPUCCINO YOUNG

CAPPUCCINO YOUNG 
Moje ulubione cappuccino waniliowe dodaje energii 
każdego dnia, a przy tym cudownie smakuje. 
Odkryj smak, który inspiruje do działania.



MOKATE CAPPUCCINO 
Kartonik 160 g (20gx8)

bez olejów utwardzonych 
bez konserwantów

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco labo-
ris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

MOKATE CAPPUCCINO YOUNG

Pierwszy taki produkt na rynku ( target 14+) 

Zakręcone smaki wprawiające w pozytywny nastrój

   Słodki deser, którym śmiało podzielisz się z innymi

Bez olejów utwardzonych, bez konserwantów

Młodzi, wchodzący w świat konsumpcji kawy
oczekują przede wszystkim oryginalnego smaku
i innowacyjnego produktu. Kawa to synonim
lifestylu i „lansu”. 

Wychodząc im naprzeciw stworzyliśmy linię 
produktów dedykowaną  młodym ludziom.

CAPPUCCINO YOUNG 



MOKATE CAPPUCCINO 
Kartonik 160 g (20gx8)

bez olejów utwardzonych 
bez konserwantów

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco labo-
ris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

MOKATE CAPPUCCINO YOUNG

CAPPUCCINO YOUNG 



CAPPUCCINO VEGE



MOKATE CAPPUCCINO VEGE

CAPPUCCINO 
YOUNG VEGE 

NOWOŚĆ

NA MLEKU KOKOSOWYM NA MLEKU RYŻOWYM

Vegenialne połączenie!
Esencja smaku na bazie mleka roślinnego 
rozpieści każde wymagające podniebienie. 
Zasmakuj się w filiżance rozkosznego 
napoju z puszystą pianką.

Odpowiednia dla wegan i wegetarian!



MOKATE CAPPUCCINO 
Kartonik 160 g (20gx8)

bez olejów utwardzonych 
bez konserwantów

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco labo-
ris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

MOKATE CAPPUCCINO YOUNG VEGE

CAPPUCCINO 
YOUNG VEGE



MOKATE KAWA ZIARNISTA



MOKATE KAWA ZIARNISTA

Od subtelnej i delikatnej, po intensywną i głęboką. 
Wybierz swoją kawę ziarnistą z nowej linii Mokate. 

W każdej znajdziesz wyselekcjonowane ziarna 
z najlepszych światowych plantacji. 

Nasze najnowocześniejsze na rynku piece 
wydobywają z nich szlachetny, pełny smak 
i wyrazisty aromat.

Dokładnie taka,
jak lubisz.



MOKATE KAWA ZIARNISTA

Bogusław Linda
ambasador marki
Rosnące potrzeby konsumentów inspirują nas      
do ciągłego wzbogacania asortymentu produktów 
Mokate. Dlatego stworzyliśmy nową, unikatową odsłonę 
linii produktów Mokate w kategorii kawy ziarniste. 
Wprowadzenie kaw ziarnistych Mokate wspierać 
będziemy silnymi działaniami reklamowymi. 

Bohaterem kampanii i ambasadorem naszej nowej linii 
będzie wyjątkowa osobowość i wybitny aktor 
Bogusław Linda. 

Razem z nim zaprosimy konsumentów do świata 
kaw ziarnistych Mokate. 



MOKATE KAWA ZIARNISTA

Pochodzenie
Aby stworzyć najlepsze mieszanki kaw ziarnistych 
udaliśmy się w wyprawę do najdalszych zakątków 
świata, do źródeł najcenniejszych i najszlachetniejszych 
odmian kawy. 

Nasi doświadczeni roasterzy spośród setek odmian 
i tysięcy upraw wybrali kawy wyróżniające się 
unikatowymi walorami i nutami smakowymi.  
Wspólnie z nimi przygotowaliśmy trzy mieszanki,  
które najpełniej odpowiadają gustom  
i preferencjom prawdziwych smakoszy: Classico, 
Delicato i Espresso. 
Wyselekcjonowane ziarna poddaliśmy procesom palenia 
w naszych specjalnie do tego przygotowanych 
najnowocześniejszych piecach. 

 

Wszystko po to, aby wydobyć z ziaren wszystko 
co najsubtelniejsze i najszlachetniejsze w kawie.

Dlatego dziś z dumą i radością zachęcamy Was 
do wypróbowania kaw ziarnistych Mokate 
Classico, Delicato i Espresso. 

Mamy nadzieję, że będziecie cieszyć się ich
smakiem zarówno w chwilach wytchnienia jak 
i wspólnych spotkań z najbliższymi. Pragniemy, 
aby ich walory i szlachetność wzbogacały Wasze 
chwile radości, inspirowały i pobudzały do snucia 
marzeń i wspaniałych planów na przyszłość.



MOKATE KAWA ZIARNISTA

CLASSICOESPRESSO DELICATO INTENSYWNOŚĆINTENSYWNOŚĆINTENSYWNOŚĆ

Głęboki smak, intensywne doznania, pobudzenie  
i przypływ pozytywnej energii. Znakomita do espresso.  
Do zastosowania w ekspresach ciśnieniowych,  
jak i do tradycyjnego zaparzania.

Doskonała harmonia smaku i intensywnego aromatu. 
Idealna równowaga pomiędzy subtelną kwasowością, 
przyjemną goryczką i wyraźną nutą słodkiej czekolady. 
Mokate Classico nadaje się wyśmienicie do przyrządzania 
prawdziwego espresso lub kaw mlecznych, takich 
jak kremowe cappuccino czy pyszne latte macchiato.

Bogactwo doznań charakterystycznych dla krzewów 
Arabica. W dominującej w jej smaku kwasowości 
odnajdziesz wyraźne owocowo-kwiatowe nuty. 
Kwintesencją jej walorów jest ceniony przez smakoszy 
efekt delikatnej kremowej pianki - wspaniałego zwieńczenia 
rytuału parzenia doskonałej kawy.

100% ARABICAARABICA+ROBUSTA ARABICA+ROBUSTAGłęboki smak, 
intensywne doznania.

Harmonia smaku 
i intensywnego aromatu.

Delikatność smaku 
z intensywnością doznań.



MOKATE KAWA ZIARNISTA

MOKATE KAWA 
ZIARNISTA



MOKATE MIKSY KAWOWE



MOKATE MIXY KAWOWE
Nowa receptura, wzbogacona 
kawą drobno mieloną zwaną 
również mikronizowaną, która 
zapewnia wyśmienity smak 
świeżo zmielonej kawy.

MOKATE MIXY KAWOWE

Wszystko, czego potrzeba dobrej 
kawie w jednym, wygodnym paluszku

Doskonały, tradycyjny smak 
i aksamitna konsystencja 

Różne opcje smaków kawy: 
wybierz swój ulubiony!

Łatwe i szybkie do przygotowania, 
wygodna forma podania



Doskonała 
o każdej porze dnia, 
gdziekolwiek jesteś!  

MOKATE MIXY KAWOWE

MOKATE MIKSY KAWOWE 

Jak wolisz: z dodatkiem cukru 
lub bez, 3in1 lub 2in1.
Twoja ulubiona kawa zawsze 
w zasięgu dłoni. 



HERBATA MINUTKA



HERBATA MINUTKA

 NOWOŚĆ 

MINUTKA 80 szt. 
o smaku cytryny

Herbata codzienna stworzona do tego, by 
gościć na rodzinnym stole oraz podczas 

spotkań z Bliskimi.

Nagroda Detalistów w latach:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Kategoria: Herbaty

Nagroda Kupców Polskich w latach: 
2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 
Kategoria: Herbaty czarne

Najpopularniejszy wariant smakowy 
herbaty czarnej w Polsce

Torebki wykonanew całości 
z naturalnych surowców 
pochodzenia roślinnego!



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


