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1.0

INTRODUCERE

Va multumim pentru alegerea dumneavoastra si interesul aratat in a afla mai multe
despre bauturile exotice Rubicon. Pachetul nostru introductiv are scopul de a va oferi o vedere
de ansamblu a bauturilor tropicale si exotice Rubicon si de asemenea o perspectiva despre rolul
nostru distinctiv in marea arena a bauturilor racoritoare, acolo unde concurenta este acerba si
unde introducerea de produse mai interesante si mai inovatoare este o necesitate
permanenta, Rubicon este lider de piata in bauturi exotice si tropicale si acest document isi
propune sa raspunda la intrebari frecvente adresate de clienti.

2.0

ISTORIE si BACKGROUND RUBICON

2.1 Cine au fost fondatorii Rubicon?
Fondatorii Rubicon au fost doi britanici cu origini asiatice, care au lucrat pentru unul dintre cei
mai importanti jucatori de pe piata bauturilor racoritoare si care au dorit sa aduca
esenta fructelor exotice de acasa in Marea Britanie. Scopul a fost de a oferi bauturilor produse
de ei un gust cat mai apropiat de gustul fructelor reale si au fost foarte constienti de
cererea pentru fructe exotice si tropicale din Marea Britanie. Fondatorii au identificat un
decalaj de piata intre cererea permanenta de fructe tropicale rare si disponibilitatea lor doar
sezoniera in magazine, determinata de recoltarea lor doar in anumite luni ale anului. Pentru a
acoperi cererea ei au avut idea de a produce bauturi din sucul natural de fructe exotice, pentru
fi disponibile pe tot parcursul anului. Ei au decis sa puna ideea lor in practica si au inaintat
aceasta idee managerilor, care au decis ca nu exista o asemenea nisa. Ca rezultat, nici o
cercetare nu a fost realizata iar ideea a fost respinsă. Dar cei doi au ramas fideli ideilor lor si
determinati si de spiritul lor antreprenorial si-au pornit propria companie. Astfel, Rubicon a
fost creat în 1982. Au început cu sucurile de Mango si Fructul Pasiunii în ambele variante, suc
natural si suc putin acidulat si in scurt timp, ca urmare a cererii tot mai mari, au extins gama
pentru a oferi arome din ce in ce mai diferite, exotice si autentice.

2.2 De ce Rubicon?
Stiati ca Rubicon este numele unui rau din nordul Italiei? Rubicon este inspirat din istorie, din
epoca romana. Un senator ii spuse lui Cezar ca granitele imperiului sau ar trebui sa fie limitat de
raul Rubicon. Maretul Cezar a trecut raul, incalcand regulile, rezultatul fiind crearea unui imens
imperiu! Cezar a fost aventuros si indraznet, ca si fondatorii companiei. Fara sa priveasca
inapoi, ei au trecut raul Rubicon, in adevaratul sens al cuvantului.

2.3 Atuu-rile Rubicon
Atuu-rile si unicitatea Rubicon sunt:






Bauturile au continut si gust de fructe real.
Bauturi cu un gust puternic, savuros si o textura fina ce lasa o senzatie minunata.
Bauturile au un gust original si autentic.
Rubicon nu adapteaza aromele, foloseste intotdeauna originalul.
Bauturi in care este ușor de recunoscut gustul exotic al unui singur tip de fructe si care
nu sunt amestecate cu sucurile altor fructe comune.

2.4 Unde sunt facute juice-urile Rubicon?
Toate bauturile Rubicon Exotic sunt facute în Marea Britanie si fructele sunt provenite din tari
din întreaga lume si expediate in Marea Britanie pentru includerea lor in bauturile noastre
unice. Rubicon produce bauturile in fabrica din Tara Galilor, care a fost infiintata în 1999.

2.5 Despre Sun Exotic
Sun Exotic este ramura a marcii Rubicon, care ofera diferite amestecuri din sucuri de fructe
exotice, fiecare beneficiind de adaos de vitamine A, C si E. Lansat in 1999, Sun Exotic ofera trei
varietati tropicale: Pineapple&Coconut, Tropical Blend si Fruit Paradise. Sun Exotic vrea sa
satisfaca o piata putin diferita –mix-ul de sucuri tropicale şi este disponibil în cutii de
carton de 1 litru, 288ml si cutii de 330 ml, de 2 litri şi 500 ml. Succesul lui Sun Exotic a depasit
toate asteptarile în Regatul Unit si pe pietele de export si continua sa creasca in acelasi ritm
rapid.

2.6 Care este gama completă Rubicon si Sun Exotic
Rubicon isi actualizarea continuu dimensiunile sale de ambalare si tipuri de ambalaj, care sunt
in prezent:
-Gama Tetra Pack suc natural 1litru cu capace twist
- Gama Tetra Pack suc natural 288 ml cu paie senzoriale
-Gama sticle PET acidulate 500 ml
-Gama sticle PET acidulate 2L
-Gama cutii de 330ml

3.0

INGREDIENTE / DIETA

3.1 Produsele Rubicon au 100% continut de fructe?
Fructe exotice au pulpa foarte groasa si nu pot fi transformate in suc de 100% în cazul unui
singur fruct. Anumite alte marci amesteca fructele exotice cu sucuri mai ieftine, cum ar
fi mere sau struguri pentru a pretinde apoi ca acel produs contine suc exotic 100%.
Rubicon este pasionat de producerea de bauturi exotice cu aroma autentica reala dintr-un
singur fruct si nu face astfel de compromisuri. Luati Mango, de exemplu. Unele juice-uri de
mango produse de anumite companii se pozitioneza ca sucuri 100%, dar acelea nu sunt 100 %
suc de mango (ci sunt combinate cu suc de mere sau struguri). Adaosul de aceste fructe de
baza afecteaza aroma de ansamblu. Unii oameni se pot bucura de aceste bauturi, dar daca ati
mancat fructe de mango si doriti o bautura care are un gust exact precum fructele de mango,
atunci Rubicon este bautura pentru tine. Toate bauturile Rubicon au gustul si continutul
de fructele reale.
Bauturile Rubicon, dupa cum s-a explicat mai sus, sunt create pentru a produce cel mai bun
gust si senzatie autentica pentru placerea consumatorului global. Retetele includ apa pentru a
obtine coerenta corecta pentru bautura perfecta iar zaharul se adauga pentru a recastiga
nivelul de dulce perfect al fructului original (exemplu - in cazul in care pasta de fructe exotice ar
fi lasata asa cum este, atunci ar trebui sa-l mananci cu o lingura). Bauturile racoritoare Rubicon
au scopul de a reproduce o versiune fluida perfecta de fructe exotice si cu acelasi numar de
calorii si vitamine ca un suc de 100% fructe.
Da, este adevarat, fructele exotice nu pot fi transformate în proportie de 100% in suc de fructe
dar expertii nostri au dezvoltat o serie de bauturi unde au folosit un amestec de fructe exotice
si tropicale pentru a crea o gama inovativa cu gust autentic.

3.2 Produsele Rubicon contin gluten?
Noi nu adaugam gluten sau "gluten ascuns" la niciuna din bauturile noastre.

3.3 Sunt bauturile Rubicon adecvate pentru Vegetariani si Vegani?
Majoritatea gamei Rubicon si Sun Exotic sunt potrivite pentru o dieta vegetariana.
Cu toate acestea:
-Sun Exotic Pineapple & Coconut 1L si 288ml si
-Sun Exotic Fruit Paradise 1L si 288ml
sunt excepţii. Ele nu sunt potrivite pentru vegani deoarece contin lapte condensat
degresat.

3.4 Nu consum alcool Oferiti mocktail-uri (cocktail-uri non alcoolice)?
Da, oferim o gama larga de mocktail-uri (cocktail-uri non alcoolice), care sunt usor si
distractiv de facut în confortul propriei case pentru a le savura cu prietenii si familia.
Le puteti gasi pe website-ul nostru in sectiunea cocktails.

4.0

DISTRIBUTIE

4.1 Unde este disponibil Rubicon in Romania?
Bauturile exotice Rubicon sunt disponibile acum in Romania. Daca aveti probleme de
localizare a produselor noastre sau daca sunteti interesati în oportunitati de en-gros
si distributie ne puteti contacta folosind pagina de contact a website-ului nostru.

4.2 Rubicon in Europa
In afara de Regatul Unit al Marii Britanii, juice-urile Rubicon si Sun Exotic se gasesc in
majoritatea tarilor vest europene, incluzand Irlanda, Suedia, Finlanda, Germania, Franta, Belgia,
Italia, Austria, Olanda si Spania.

5.0

ORIENTATIV DE PIATA – TARGET MARKET

5.1 Cui se adreseaza Rubicon?
Sucurile exotice si tropicale Rubicon se adreseaza tuturor consumatorilor de toate
varstele , precum si pietei mainstream (cresterea gradului de constientizare si de
recunoastere), variind de la grupuri la adulti, tineri, studenti, familiilor si a copiilor de varste
diferite.
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