




Nawiązując zatem do tej mocno osadzonej w świadomości społeczeństwa 
symboliki, prezentujemy Państwu niepowtarzalną linię bakalii, która niczym złoto 
charakteryzuje się najszlachetniejszą odmianą surowca, co w kompilacji 
z nowoczesnym i funkcjonalnym opakowaniem stanowi obecnie bezapelacyjną nowość 
i doskonałość na rynku bakalii, a tym samym daje Państwu szansę na złoty interes.

Dlaczego zdecydowalismy sie 
sygnowac nowa linie bakalii 
marki HELIO mianem GOLD?

Z           łoto (z ang. Gold) jest surowcem rzadkim, a zarazem najszlachetniejszym 
z metali. Jego piękny kolor, a także właściwości fizyczne i chemiczne sprawiają, 
że od tysięcy już lat wzbudza pożądanie, dzięki czemu stało się symbolem 
doskonałości, bogactwa i piękna. To właśnie złoto przynieśli do Betlejem Trzej 
Królowie, ze złotem wiąże się legenda o krainie szczęśliwości i dobrobytu Eldorado 
(z hiszp. El hombre dorado tj. człowiek olśniony złotem), ze złota wykonywane były 
insygnia władzy, czy w końcu o złoty medal walczą współcześni sportowcy.











Miejsca zbiorów surowca

Porównanie wielkości dostępnych na rynku bakalii

Tania marka Średnia rynkowa HELIO GOLD

Warto wiedziec:
Orzechy nerkowca wywodzą się 
z północno - wschodniej Brazylii. Tam też 
rośnie maior cajueiro do mundo, czyli 
największe drzewo nerkowca na świecie. 
Drzewo to zostało zasadzone przez 
miejsmiejscowego rybaka w ostatniej dekadzie 
XIX wieku, zaś obecnie obejmuje powierzch-
nię około 8500 m2, czyli powierzchnię 
większą od boiska do piłki nożnej. Historia 
upraw nerkowca sięga jednak dużo 
wcześniejszych czasów. Pierwsze informacje 
o uprawie nerkowca przez Indian, dotarły 
do Europy poprzez Francję i Portugalię,  
już w XVI wieku. Orzechy te opisywane były 
wówczas jako smaczniejsze od migdałów. 
Obecnie nazywane są również orzechami 
indyjskimi, orzechami nanerczowymi, 
czy po prostu nerkowcami. Swą najbardziej 
popularną nazwę zawdzięczają wyglądowi
pprzypominającemu kształtem nerkę.

Walory zdrowotne:
• wspomagają regulację pracy 
  układu sercowo - naczyniowego
• uzupełniają dietę w żelazo
• wspomagają gojenie się ran
• korzystnie wpływają 
    na układ nerwowy

,

Jedna porcja 30 g dostarcza

Dane logistyczne

11

sztuk 
w opakowaniu zbiorczym

154

sztuk
na warstwie

924

sztuk
na palecie

Vat: 7%









































e-mail: handel@helio.pl
www.helio.pl
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