
the sparkle in home delivery

FRESH DELIVERY FRIES FOR 
LONG LASTING CRUNCHINESS

YOU HAVE MY

CRUNCH
GUARANTEE
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Consumentenonderzoek* laat zien dat:

•  81% van de consumenten vaker thuis 
frites zou laten bezorgen als ze zeker 
wisten dat ze krokant zouden aankomen

•  93% van de consumenten na 15 minuten 
het meest te spreken was over de 
krokantheid van SuperCrunch Fresh, 
vergeleken met ongecoate frites 

* Onderzoek uitgevoerd in verschillende landen door  
   Toluna en SAMR

Bron: Aviko onderzoek Innovatie & Productontwikkeling, juni 2020
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Laat je bezorgservice groeien met de beste 
frites
Nu bezorgen een steeds belangrijkere manier wordt om klanten te kunnen bedienen, is het van groot 
belang dat het eten in perfecte staat bij de klant thuis aankomt. 

Aviko kan je helpen bij de lastige uitdaging om krokante frites ook krokant te bezorgen.

83% KROKANT

65% WARM

43% LANG

31% DUN

26% DIK

Een topprestatie op het gebied van krokantheid

Op onze onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling 
zijn we constant bezig met testen en leren, zodat 
we onze producten en diensten kunnen blijven 
verbeteren. We duiken diep in de friet om er zeker 
van te zijn dat we met de best mogelijke oplossingen 
komen voor onze klanten.

Uit uitgebreid onderzoek hebben we geleerd dat 
SuperCrunch Fresh na 20 minuten in de verpakking 
135% beter presteert dan ongecoate gekoelde frites.

De perfecte frites zijn krokant

Met behulp van verschillende processen, waaronder de hieronder geïllustreerde warmtekaart-
technologie, zijn we in staat om factoren als temperatuurverloop te monitoren. Hiermee kunnen we 
frites en andere producten ontwikkelen die jou in staat stellen om de beste kwaliteit voedsel bij je 
klant aan huis te leveren.

Bron: Aviko onderzoek Innovatie & Produccontwikkeling, juni 2020 
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bezorging: geen stress en meer resultaat
Deze frites geven je de tijd!
Een snelle bereiding en fantastische 
houdbaarheidstijden geven restaurants en 
afhaalrestaurants de rust om eten te bereiden  
en te bezorgen aan tevreden klanten.
• Een hogere tevredenheid onder klanten  

die kiezen voor maaltijdbezorging
• Krijg betere reviews en daarmee een groter 

aandeel in de bezorgmarkt
•  In slechts drie minuten gebakken, 

SuperCrunch Fresh vermindert de tijdsdruk 
bij het bereiden van voedsel  
dat bezorgd moet worden

Er gaat niets boven verse frites!
Gekoelde frites hebben een heerlijke, natuurlijke 
aardappelsmaak en zien er authentieker uit.

Lees wat andere chef-koks en restauranthouders te zeggen hadden over SuperCrunch Fresh.

Sinds de lancering in 2018 heeft Aviko SuperCrunch Fresh bewezen dat het de beste fritesoplossing 
is voor veel foodservice professionals. Als je eenmaal de voordelen van dit unieke product hebt 
ervaren, wil je nooit meer terug naar andere frites.

PLOTSELING BEG
ONNEN 

MIJN KLANTEN
 TE 

VRAGEN WAAR 
DEZE  

FANTASTISCHE F
RITES 

VANDAAN KWAM
EN.  

ZE WILLEN NOO
IT  

MEER IETS AND
ERS.

SINDS WE SUPERCRUNCH 

FRESH OP DE KAART  

HEBBEN, KRIJGEN WE VEEL 

BETERE REVIEWS OP ONLINE 

BEZORGPLATFORMEN.

Ik heb er nieuwe 
klanten bij sinds 
mensen erachter 
kwamen dat wij  
de beste frites  
hebben in de  
regio.

Dit product zorgt 

voor loyale 

klanten.

De frites zien er 
heerlijk uit en hebben 

een natuurlijke 
goudgele kleur.

Ei n d elij k  ka n  i k 

k ro ka n t e  fr i t es 

b ezo rg en  b ij  m ij n 

klanten. Zij  zijn  blij 

en  i k  d u s  o o k.

Ik heb veel soorten 
frites getest, maar dit 
product is veruit het 

beste. 

Ke
nn

is

Crunch-reviews van je collega’s
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Test de krokantheid en zie hoe dit 
product voor jou kan werken!
Laat de frites het woord doen: 
• Laat je klanten in je zaak zien dat je de beste frites  

serveert 
• Breng krokantheid en plezier op tafel bij je klant

Laten we het samen doen!
Laat ons weten wat jouw uitdagingen zijn in de keuken en bij het bezorgen.

Wij kijken graag samen met jou naar de beste oplossingen.
Ons verkoopteam en  delivery kenniscentrum helpen je graag.

SuperCrunch Fresh

Artikelnummer 806639

Inhoud 2 x 4.500 g

Houdbaarheid 21 dagen (na productie)

Vrij van allergenen, voorgebakken in 100%  
zonnebloemolie
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Tekst komt 
geanimeerd in beeldFade in

Fade out

‘CRUNCH’ typo animatie

‘TRY ME’ & ‘CRUNCH’ 
typo animatie

Crunch friet 
en pay off
komen 
geanimeerd in 
beeld

DARE TO TRY ME 
BET YOU GET 
A CRUNCH ON ME!

Narrowcasting Poster

FRESH DELIVERY FRIES FOR 
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I AM FRESH
AND STAY 
CRUNCHY
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PICK ME UP
I GOT A CRUNCH 

ON YOU

Afhaal-  / bezorgverpakkingen 
(zakken en doosjes)

FRESH DELIVERY FRIES FOR 
LONG LASTING CRUNCHINESS

I DON’T BECOME 

A SOFTY 
IF YOU KEEP ME WAITING

I STAY CRUNCHY
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Voor meer informatie:
Nederland

Tel. 0575 - 458 238
cscnederland@aviko.nl
www.avikofoodservice.nl

België
Tel. 0032 / 476/ 32 10 38

cscbelux@aviko.nl
www.aviko.be


