Twoja śródziemnomorska chwila

Hiszpańskie oliwki i oliwy

FRAGATA to hiszpańska marka
zajmująca się produkcją oliwek
oraz innych śródziemnomorskich
specjałów ze szczególnym uwzględnieniem oryginalnych smaków,
a także opakowań na bieżąco dostosowywanych do stale zmieniających się potrzeb konsumenta.

Gdy tylko spróbujesz tych
specjałów w postaci aperitifu,
przekąski lub poznasz ich smak
w daniach głównych,
z pewnością wrócisz po więcej!

Powstaje marka FRAGATA,
która jest w tej chwili
obecna w 95 krajach.

Następuje zmiana
logotypu FRAGATA w celu
wzmocnienia wizerunku
i wzrostu świadomości
marki.
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1955

FRAGATA zapoczątkowuje nową
technologię przetwórstwa oliwek,
wprowadza pierwsze urządzenia
do drylowania i nadziewania.

Syn założyciela, Ángel
Camacho Alarcón, poszerza
prace w obrębie produkcji,
wprowadzenia na rynek oliwek
stołowych, a także rozwija
działania eksportowe.

1968

1897
Santiago Camacho Román zakłada
rodzinną firmę ÁNGEL CAMACHO,
mającą swoje początki
w Morón de la Frontera (Sewilla).

2000

1980

1996

2000

2010

2012

FRAGATA obejmuje sponsoring
imprezy kolarskiej w Hiszpanii
„La Vuelta a España”,
gdzie promuje wartości, takie jak
sport i zdrowa dieta.

02/2012
Produkty pod marką
FRAGATA są obecnie
sprzedawane
w ponad 90 krajach,
a słowo „oliwki” zostało
przetłumaczone na ponad
40 języków.

2015

SINCE 1925

FRAGATA SELECTION zdobywa
w Anglii nagrodę Great Taste Award 2013,
a także nagrodę Flavour of the Year 2013
w kategorii słonych przekąsek.

2013
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Nowoczesny wizerunek to odpowiedź dla konsumenta XXI wieku
– na jego zainteresowania, potrzeby, ale i wymagania.

Szczegóły na:
www.fragata.es/en/1925

FRAGATA SNACK
PACK zostaje wybrany
NAJLEPSZYM
PRODUKTEM 2010 r.

2007

FRAGATA to marka z długoletnią tradycją (już od 1925 roku!),
podążająca za aktualnymi trendami.

FRAGATA rozpoczyna
produkcję oliwek w sadach
oliwnych o powierzchni
ponad 1100 ha.

1985

Powstaje FRAGATA SELECTION,
asortyment oliwek Manzanilla
i Gordal, uprawianych
w rodzinnych gajach oliwnych
(na 1100 ha) i wyselekcjonowanych
pod względem wielkości.

FRAGATA wprowadza
na rynek pierwsze
oliwki stołowe
w szklanych słoiczkach.

Powstaje nowy zakład
w Morón.

SINCE 1925

Wdrożony zostaje
innowacyjny asortyment
oliwek nadziewanych
w atrakcyjnych, łatwo
dostępnych puszkach
z litografią.

Historia

Wdrożona zostaje FRAGATA
SNACK N’OLIVE dla innowacyjnego
asortymentu odsączonych oliwek,
zapakowanych w elastyczne
i funkcjonalne opakowanie typu „pouch”.

FRAGATA wprowadza również nowy
wizerunek, koncentrując się na takich
wartościach jak innowacyjność, radość,
smak, jakość oraz zaufanie.

03/2012

Termin „fragata” pochodzi od
włoskiego słowa „fregata”, które
z kolei wywodzi się z łacińskiego
„fabrica”, czyli „coś zbudowane lub
wyprodukowane”.
Niemniej jednak najbardziej popularne znaczenie to „pływający
okręt wojenny” wykorzystywany
przez europejskie mocarstwa
morskie między XVII, a XIX wiekiem.

Nowoczesny wizerunek
FRAGATA jest marką o niepowtarzalnej osobowości, charakteryzuje się najlepszą jakością,
tradycją oraz zaufaniem.
Oryginalny wizerunek produktu,
zachęca do spróbowania już
w momencie podejmowania decyzji zakupowej, przyczyniając się
do budowania długofalowej lojalności wobec marki.
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FRAGATA wprowadza
nowoczesny wizerunek,
nawiązujący do aktualnych
trendów rynkowych
Logo i opakowanie w intrygującej
odsłonie, pozytywnie wpływają na
większą rozpoznawalność marki
i budują więź między nią, a konsumentem.

Rozwiązania SRP
– sprzedaż
impulsowa
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Zgodnie z ogólnoświatowymi trendami SRP
(opakowanie gotowe na
półkę) produkty marki
FRAGATA wprowadzamy
na rynek w atrakcyjnych,
ale i bezpiecznych kartonowych
tackach, które z pewnością
wpłyną pozytywnie na skuteczność sprzedaży.
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Wsparcie promocyjne
– klucz do sukcesu
FRAGATA oferuje efektowną
i oryginalną kreację z nutą nowoczesności. Jej oryginalny wizerunek z odrobiną wyrafinowania, zwiększa świadomość marki.
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FRAGATA
– Twoja śródziemnomorska
chwila
Opierając się przede wszystkim
na jakości, innowacyjności i zaufaniu, wypracowanych w ciągu
długoletniej historii, FRAGATA
skonsolidowała swoją obecność
w ponad 90 krajach.

Skrupulatne procesy przetwarzania oraz wybór najlepszej jakości
składników, to gwarancja pełnej
satysfakcji i niekwestionowanych
doznań smakowych.

Nie ma nic bardziej odpowiedniego podczas chwili wytchnienia niż
oliwki i specjały FRAGATA.
Zawsze i wszędzie możesz cieszyć
się wyśmienitym śródziemnomorskim smakiem!

FRAGATA ma wszystko, a nawet
więcej, by zwrócić uwagę
konsumenta
FRAGATA oferuje jakość, szeroki
asortyment, a przede wszystkim
smaki poszukiwane przez konsumentów. To zapotrzebowanie znajduje odzwierciedlenie we wzroście sprzedaży.
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Marka FRAGATA
to gwarantowany sukces
w Twoim sklepie
FRAGATA w nowej odsłonie jeszcze bardziej podniesie atrakcyjność produktów, sugerując nowe
pomysły, a tym samym zapewniając wzrost obrotów.

Oliwki stołowe FRAGATA
– Twój smak!
Oliwki stanowią składnik
śródziemnomorskiej diety od
ponad dwóch i pół tysiąca lat.

FRAGATA przedstawia wybór zielonych oliwek Manzanilla oraz
oliwek królewskich zbieranych
z gajów oliwnych, należących do
rodzinnej hiszpańskiej firmy
(od 1897 r.).

Kuchnia ta uważana dzisiaj za
jedną z najzdrowszych, dotarła już do wszystkich zakątków
świata, sprawiając, że oliwki stają się coraz bardziej popularnym
owocem oliwnym.

Owoce podlegają procesowi selekcji pod względem wielkości
i tylko te klasyfikowane jako „king
size” (160–180 owoców przypada
na 1 kg), zostają wybrane w celu
przetworzenia, a następnie zapakowane do eleganckich szklanych
słoiczków, łatwych do otwierania
puszek czy wygodnych pouchów
(bez zalewy) przeznaczonych do
sprzedaży detalicznej.
Odbywa się to w pobliżu Sewilli
w Andaluzji (południowa Hiszpania), regionu uznanego za najlepszy w kwestii uprawy oliwek
stołowych.

FRAGATA oferuje pełny asortyment przepysznych oliwek
stołowych, w tym oliwki zielone
i czarne, zarówno całe, jak i drylowane, przyprawione, krojone
lub nadziewane.
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Oliwa z oliwek marki FRAGATA
– wyśmienity, delikatny smak!
Właściwości regulujące poziom cholesterolu, usprawniające trawienie oraz
wysoka zawartość witaminy E, to tylko niektóre z licznych zalet odżywczo-dietetycznych oliwy z oliwek, pozyskiwanej z owoców drzew oliwnych.
Czynniki te sprawiają, że oliwa stała się preferowanym jadalnym olejem
roślinnym oraz nieodzownym składnikiem zbilansowanej i racjonalnej diety.

FRAGATA oferuje wybór najlepszej hiszpańskiej oliwy z oliwek
z pierwszego tłoczenia extra.
Dzięki delikatnemu aromatowi,
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia marki FRAGATA, doskonale uzupełni dania serwowane na
zimno, w tym na przykład wszelkiego rodzaju sałatki i wykwintne
sosy, a także dania ciepłe urozmaiconej kuchni śródziemnomorskiej.
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Oliwa z oliwek z pierwszego
tłoczenia extra
marki FRAGATA dostępna
jest w szklanych butelkach
o niebanalnym kształcie.

Przyprawy FRAGATA
– dopraw swoje ulubione dania!
FRAGATA oferuje wyselekcjonowany asortyment najpopularniejszych
na świecie przypraw, które wzbogacą każde danie.
Na całym świecie, z dnia na dzień, kuchnia teksańsko-meksykańska czy też
TEX-MEX, staje się coraz bardziej popularna. Charakterystyczne produkty
z południowo-zachodniej Ameryki i Meksyku, stanowią podstawę najnowszych trendów kulinarnych świata.

Zaraz po klasycznej soli, ostre
papryczki chili, a w szczególności
zielone jalapeño, cieszą się na
świecie największą popularnością.

Marynaty FRAGATA
– szczególny akcent!

Stanowią świetną kompozycję
z dipami, sałatkami, ale i idealnie
smakują jako dodatki do przekąsek typu nachos czy kanapek.

Bogaty asortyment FRAGATA
uzupełniają inne specjały takie
jak kapary oraz ząbki czosnku,
nadające szczególny akcent każdemu daniu.

FRAGATA oferuje kompletny
asortyment zielonych papryczek jalapeño oraz ostrych
papryczek piri piri, by dodać
każdej potrawie pikanterii.

Kapar to nieotwarty pąk kwiatowy Capparis spinosa, nieuprawnej
ciernistej rośliny występującej
w południowych regionach Hiszpanii oraz innych krajach śródziemnomorskich. Dzięki swojemu
charakterystycznemu smakowi,
aromatowi i wartościom odżywczym, kapary stosowane są obecnie w wielu daniach, począwszy od
pizzy i makaronów, a skończywszy
na wszelkiego rodzaju mięsach,
rybach, sosach czy sałatkach.
FRAGATA oferuje kompletny
asortyment kaparów we wszystkich wariantach cenionych na
całym świecie.
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ÁNGEL CAMACHO ALIMENTACIÓN
Avd. del Pilar 6, Morón de la Frontera (Sevilla) 41530, Spain
tel. +34/855854700
www.angelcamacho.com
e-mail: info@acamacho.com
www.fragata.es/en, www.fragata.co.uk

STOVIT GROUP Sp. z o.o.
ul. Transportowa 4, 85-790 Bydgoszcz
tel. 52 347 11 25
fax 52 347 11 06
www.stovit.com.pl
e-mail: stovit@stovit.com.pl

B&T Distribution Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa
tel. 668 154 954
e-mail: info@bandt.com.pl

Oliwki

Oliwki zielone
nadziewane serem pleśniowym

Oliwki zielone nadziewane tuńczykiem

300 g

8 szt.

20 opak. 14 warstw

720

Oliwki

300 g

8 szt.

20 opak. 14 warstw

720

Oliwki zielone z czosnkiem,
tymiankiem oraz oliwą z oliwek

70 g

Oliwki zielone nadziewane anchois

300 g

8 szt.

20 opak. 14 warstw

720

14 opak. 12 warstw

8 warstw

540

70 g

8 szt.

32 opak.

8 warstw

540

70 g

8 szt.

300 g

8 szt.

20 opak. 14 warstw

720

Oliwki zielone drylowane z czerwoną
papryką, marchewką oraz oliwą z oliwek
(w stylu śródziemnomorskim)

Oliwki zielone z cytryną
i oliwą z oliwek

720

8 szt.

32 opak.

8 warstw

540

70 g

300 g

8 szt.

20 opak. 14 warstw

8 szt.

32 opak.

8 warstw

540

70 g

8 szt.

720

Oliwki zielone drylowane
z oliwą z oliwek i papryką

70 g

8 szt.

32 opak.

8 warstw

Oliwki czarne z oliwą z oliwek
i solą morską

540

70 g

8 szt.

32 opak.

8 warstw

540

Oliwki zielone nadziewane anchois
z mniejszą zawartością soli

350 g

8 szt.

14 opak. 12 warstw

32 opak.

8 warstw

540

Oliwki zielone drylowane z oliwą z oliwek,
pieczoną czerwoną papryką i przyprawami

Oliwki zielone nadziewane łososiem

Oliwki czarne drylowane

8 szt.

32 opak.

Oliwki zielone nadziewane cytryną

70 g

350 g

8 szt.

Oliwki zielone drylowane z czerwoną
i żółtą papryką oraz oliwą z oliwek

Oliwki zielone z ostrym chili

720

STOVIT GROUP Sp. z o.o., ul. Transportowa 4, 85-790 Bydgoszcz
tel. 52 347 11 25, fax 52 347 11 06, www.stovit.com.pl, e-mail: stovit@stovit.com.pl

STOVIT GROUP Sp. z o.o., ul. Transportowa 4, 85-790 Bydgoszcz
tel. 52 347 11 25, fax 52 347 11 06, www.stovit.com.pl, e-mail: stovit@stovit.com.pl

32 opak.

8 warstw

540

Oliwy

Oliwa z oliwek Extra Virgin

250 ml 12 szt.

26 opak.

6 warstw

Oliwa z oliwek Extra Virgin

720

500 ml 12 szt.

9 opak.

14 opak.

5 warstw

Oliwki zielone krojone

720

230 g

5 warstw

720

1000 ml 6 szt.

19 opak.

4 warstw

12 szt.

18 opak.

8 warstw

235 g

720

12 szt.

18 opak.

8 warstw

Oliwki królewskie zielone
nadziewane czosnkiem

Oliwki czarne krojone

720

Oliwki królewskie nadziewane
pastą paprykową

Oliwa z oliwek Extra Virgin

Oliwa Pomace

1000 ml 15 szt.

Oliwki

240 g

12 szt.

18 opak.

8 warstw

720

235 g

Oliwki zielone w stylu prowansalskim

720

230 g

12 szt.

18 opak.

8 warstw

720

12 szt.

18 opak.

8 warstw

720

Oliwki czarne w stylu greckim

250 g

12 szt.

14 opak.

8 warstw

720

Przyprawy

Oliwki zielone z miętą
Papryka piri piri

230 g
99 g

12 szt.

34 opak.

7 warstw

720

99 g

Ząbki czosnku

100 g

12 szt.

34 opak.

7 warstw

Oliwki zielone z tymiankiem

Oliwki zielone z papryką

Kapary

12 szt.

34 opak.

7 warstw

220 g

12 szt.
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18 opak.

8 warstw

18 opak.

8 warstw

720

230 g

12 szt.

18 opak.

8 warstw

720

230 g

12 szt.

Oliwki czarne z ziołami

Papryka jalapeños krojona

720

12 szt.

720

720

230 g

12 szt.

18 opak.

8 warstw

720

STOVIT GROUP Sp. z o.o., ul. Transportowa 4, 85-790 Bydgoszcz
tel. 52 347 11 25, fax 52 347 11 06, www.stovit.com.pl, e-mail: stovit@stovit.com.pl

18 opak.

8 warstw

720

