
CITY ENERGY DRINK
energiaital bemutató 



City Energy Drink – Feel the Vibe ! 
– avagy Érezd a Ritmust !

A City Energy Drink egy nemzetközi jogvédelemmel ellátott márka, 
mely 2016-ban azzal a céllal jött létre hogy színt vigyen a mostani 
energiaital kínálatba magas minőségével, kiváló ízeivel, modern és 
stílusos megjelenésével, és újszerű kommunikációval.



TERMÉKEINK
CITY ENERGY DRINK VIBE

Első termékünk Vibe névre hallgat. A mindenki által 
megszokott tutti-frutti ízt kicsit más ízvilágban kínáljuk, így 
azok is megtalálják benne a számításukat akik a „hagyományos 
energiaital ízt” kedvelik, másrészt mégis valami újat alkottunk 
meg. 

Egyedi kék színe jó alapot ad koktélok elkészítéséhez.
Megnyerő elegáns fémdobozos csomagolása pedig elősegíti a 
termék sikerét.

- 250 ml es alumínium dobozos kiszerelés
- 32 mg/100 ml koffein tartalom
- 4 nyelvű felirat a dobozon ( Magyar, Angol, Német, Olasz )



TERMÉKEINK
CITY ENERGY DRINK SECRET

Második termékünk SECRET nevet kapta.  Hogy miért titok a neve ? 

Mert gránátalma – lime ízkombinációja mindenkit elvarázsol.
Kellően savanykás, de ugyanakkor édes. Megnyerő rózsaszín színe pedig 
egyértelműen a hölgyek kedvencévé teszi. 
Mindenkit felráz a hétköznapok szürkeségéből. 
Kellemes illata és kihívó pink színe kivételesen alkalmassá teszi e termék 
használatát koktélokhoz.

Divatos csillogó villogó igényes fémdoboza bizalmat és kíváncsiságra 
késztet.

- 250 ml es alumínium dobozos kiszerelés
- 32 mg/100 ml koffein tartalom
- 4 nyelvű felirat a dobozon ( Magyar, Angol, Német, Olasz )



Miért     ?
- A folyamatosan bővülő energiaital piacon a CITY ENERGY DRINK 

termékek kiváló választás lehetnek, hiszen:

- Osztrák receptek minőségi és egyedi terméket rejtenek 
- Megjelenésével, színével kiválóan alkalmas energiaital kínálat 

kialakításához vagy egy meglévő választék színesítéshez
- koktélokban, egyedülállóan hódítanak formabontó színeivel.

- márkanév választással egyszerűen közvetítjük a márka által 
képviselt BRAND érzést és fogyasztói igényeket – „lifestyle brand”

- zenei világhoz épített népszerűsítése, közvetlenül szólítja meg a fiatal 
célközönséget 



Zenei világ  

- Sikeres City dal, mely mára 3 milliónál is 
több megtekintést generált

- A City köré épített zenei világ , több mint 
egy dal, Burai Krisztiánnal (énekes, 
dalszerző, zenei producer) aki több híres 
előadóval dolgozik együtt (Kállay Saunders
András, Rúzsa Magdi, Király Viktor) 

- A hip – hop világban G.W.M-mel készített 
dalokat, legjobb dalaikban a City 
energiaital megjelenik



Több mint 20 
millió megjelenés



CITY Célok kereskedelmi partnereinkkel:

• Bővülő energiaital piac meghatározó szereplőjévé válni

• Növekvő kínálattal lefedni az új piaci igényeket. ( 3. termék- 2018 ban )

• Új, egyedi termékkel szolgálni és fenntartani a fogyasztók újdonság 
kereső igényét, mellyel képesek leszünk további piaci részesedést elérni   
a növekvő energiaital szegmensben, profitot termelve mindenki 
számára hazai és nemzetközi piacokon.

• Jó ár/érték arányú termékkel szolgálni fogyasztókat

• Újszerű aktivitások, promóciók szervezése - melyek extra hozzáadott 
értéket adnak a CITY márkának és az ezt forgalmazó partnereinknek.



www.cityenergydrink.com – Érezd a ritmust !

http://www.cityenergydrink.com/


Legyen Ön is 
kereskedelmi
partnerünk, és legyen 
Ön is részese a CITY 
termékeket sikerének!

Köszönjük figyelmét.


