
Sluk tørsten  
med virksomhedens egen kildevand



Company Water er det ultimative fleksible kildevandskoncept, der giver  
mulighed for at få helt sin egen kildevand leveret med udgangspunkt i  
virksomhedens behov.

Forbruget af kildevand er i de senere år steget betragteligt. Det gælder også 
ude i virksomhederne, hvor vandet i stigende grad afløser kaffe og sodavand 
på mødebordene.

Og hvorfor ikke drage nytte af populariteten og bruge kildevandet i den  
interne eller eksterne markedsføring? Vi kan nu tilbyde dig en unik mulig-
hed for at kommunikere internt i virksomheden med dine medarbejdere  
og potentielle kunder.

Det foregår ved, at I – hurtigt og nemt – designer jeres helt egen etiket 
på flasken. Og her er mulighederne for at få budskaber igennem utallige.  
I kan informere om nye produkter, markere månedens medarbejder,  
lancere salgstal, formulere virksomhedens vision, strategi, værdier eller  
afholde konkurrencer. Kun fantasien sætter grænser.

Produkter har tradition for at være et effektivt kommunikationsmedie. Tænk 
bare på mælkekartonerne, som de fleste læser teksten på ved morgen- 
bordet. Hvorfor ikke opnå den samme effekt med kildevand?

Det er nemt og hurtigt at udarbejde etiketterne og afgive ordren. Du kan 
bestille vand via telefon, e-mail eller direkte på vores hjemmeside company-
water.com. Processen er meget fleksibel, således at I løbende kan skifte 
jeres labels ud, f.eks. en gang om måneden. Logistik-løsningen fastlægges 
individuelt fra kunde til kunde.

Noget af det bedste ved det hele er naturligvis, at prisen på de personlige 
vandflasker ikke er dyrere end de gængse mærker på markedet. I får altså 
både kildevand og kommunikation til samme pris.

Company Water – virksomhedens eget kildevandskoncept



Harmini Blue
Indhold: 0,33 ltr.

Design: Blåtonet flaske
Lågfarve: Sort 

Flasker pr. palle: 1764 
Flasker pr. collo: 12 

Antal collo pr. palle: 147

Harmony
Indhold: 0,50 ltr.

Design: Klar flaske
Lågfarve: Transparent 
Flasker pr. palle: 1296 

Flasker pr. collo: 18
Antal collo pr. palle: 72

Harmony Blue
Indhold: 0,33 ltr.

Design: Blåtonet flaske
Lågfarve: Sort

Flasker pr. palle: 1296
Flasker pr. collo: 12 

Antal collo pr. palle: 72

Comfort
Indhold: 0,50 ltr.

Design: Klar flaske 
Lågfarve: Sort eller blå
Flasker pr. palle: 1512 

Flasker pr. collo: 18 
Antal collo pr. palle: 84

Comfort Blue
Indhold: 0,50 ltr.

Design: Blåtonet flaske
Lågfarve: Sort eller blå
Flasker pr. palle: 1512 

Flasker pr. collo: 18 
Antal collo pr. palle: 84

Harmini
Indhold: 0,33 ltr.

Design: Klar flaske
Lågfarve: Transparent
Flasker pr. palle: 1764 

Flasker pr. collo: 12 
Antal collo pr. palle: 147



Involvering af medarbejdere og kunder
Om Company Products Nordic:
I Company Products Nordic beskæf-
tiger vi os med udvikling af private  
label kildevandsløsninger. Vi er en del 
af Company Products koncernen, som 
har indkøbsselskab i Aarhus og søster-
selskaber i Hamborg, Rotterdam og  
Manchester.

Kontakt:
Company Products Nordic A/S
Silkeborgvej 765
8220 Brabrand
 
Tel: +45 7020 8344
Fax: +45 7020 8304
 
Mail:  kundeservice@company-water.com 
Web: www.company-water.com

De fleste virksomheder bruger adskillige flasker vand om dagen, og mange  

ansatte og kunder kommer i kontakt med en vandflaske. Vandet som kommu-

nikationsværktøj kan også være med til at skabe loyalitet hos medarbejdere og 

kunder. Medarbejderne kan også med fordel inddrages i, hvad der skal stå på 

flasken, og de kan blive nysgerrige efter at se, hvad månedens flaske denne gang 

har at byde på.

Den personlige label rummer således mange muligheder for en konstruktiv  

og original kommunikation. Uden ekstra omkostninger. Derfor: Åbn for din  

virksomheds personlige vandhane. Hvad er der at betænke sig på?


