Rólunk
A Foltin and Foltin (F&F) Kft. 1991-ben alakult Magyarországon. 2014-ben
kezdte el a nyalókák gyártását a "Nauty" márkanév alatt. 2019-ben
létrejött a “The Lollipop Manufactory”. Az új brand pedig már egy
letisztultabb, tradicionálisabb formavilágot tükröz.
Az F&F, gyártóként büszke arra, hogy kiváló minőségű, egyedi, kézzel
készített nyalókákat kínál, melyek elkészítéséhez természetes
színezékeket használ fel. A gyártás rugalmassága révén képes
kiszolgálni a jelenlegi és jövőbeni partnerek igényeit is, mind a hazai,
mind a nemzetközi piacokon egyaránt.
Cégünk IFS élelmiszerbiztonsági rendszert működtet, mely a teljes
folyamatra hatással van.

Disneyland Paris
Hatalmas sikerélmény számunkra, hogy a “The Walt Disney Company” által
létrehozott szórakoztató parkba is szállítjuk termékeinket.
A különböző Disney figurás csomagolással borított nyalókáink már 2 éve
megtalálhatóak a párizsi Disneyland-ben.
Kezdetben Mickey & Minnie figurás nyalókákat gyártottunk, ma már a
folyamatosan bővülő termékpalletánkban több, mint 10 féle mesefigura
jelenik meg.
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Előnyök
KÉZMŰVES TERMÉKEK
Egyedi,
kézzel
készült
nyalókáinknál,
sok
esetben
munkatársaink saját kezűleg készítik el a termékre kerülő
mintákat is.

TERMÉSZETES SZÍNEZÉKEK
A megfelelő színvilág kialakítása érdekében kizárólag
természetes eredetű színezékeket használunk fel a gyártás
során.

MINŐSÉGI TERMÉKEK
Cégünk élelmiszerbiztonsági rendszert működtet, mely a teljes
folyamatra hatással van. Emellett nagy gondot fordítunk a
beszállítóink kiválasztására is.

EGYEDI TERMÉKEK
Állítsa össze egyedi nyalókáját! Válassza ki a megfelelő
paramétereket: forma, szín, íz, méret és csomagolási mód! Mi
gondoskodunk róla, hogy elképzelései valóra is váljanak!

Termékeink
A nyalókák kreatív, egyedi formája generációk óta lenyűgöz bennünket. A hagyományos
ízvilág- és forma megőrzése érdekében minden egyes nyalóka kézzel készül. A megfelelő
szín elérése érdekében kizárólag természetes eredetű színezékeket használunk fel. Célunk
minőségi termékek előállítása. Cégfilozófiánkat a beszállítóinkkal szemben megkövetelt
minőségi elvárásokkal tartjuk egyensúlyban.

Gyártástechnológiailag nyalókáinkat 2 csoportra oszthatjuk:
• Csíkos nyalókák esetében a hangsúly a színeken van és az összes
nyalókát kézzel pálcázzák.

• Préselt nyalókák esetében préseléssel érjük el a különböző
formákat, és dolgozóink sok esetben saját kezűleg festik fel a mintákat.

LEGÚJABB TERMÉKÜNK A CUKORMENTES NYALÓKA!
Elérhetőek cukormentes nyalókáink, melyek a megszokott
technológiával készülnek. Cukor helyett azonban izomaltot
tartalmaznak. Az izomalt cukorhelyettesítő édesítőszer, energiatartalma jelentősen kisebb, mint a cukoré, ezért azok is nyugodtan
fogyaszthatják, akik vigyáznak az egészségükre és kerülik a túlzott
cukor fogyasztását.

Legkisebb rendelési egység: 1000 db

Tervezze meg nyalókáját!
Állítsa össze saját, egyedi nyalókáját! Válassza ki a megfelelő paramétereket: forma, méret, szín, íz és a
csomagolás módját! Mi gondoskodunk róla, hogy elképzelései valóra is váljanak!
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Célcsoportok
SZUVENÍR
A nyaralásról hazatérve egyre többen szeretnének
igényes és stílusos szuvenírt hazavinni. Ez lehet
helyben készült használati tárgy, vagy valamilyen
élelmiszer. A minőségi szuvenírek világszerte
dizájntermékekké fejlődtek, melyek kiváló minőségüknek és megjelenésüknek köszönhetően
vonzóak a helyiek és külföldiek számára egyaránt.

SPORTEGYESÜLET
Szurkolónak lenni egy életérzés, életvitel, életstílus. A
szurkolók elkötelezettek és szívükön viselik a csapat
sorsát. A legelszántabb, legfanatikusabb rajongók
minden meccsen aktívan buzdítják kedvenceiket és
természetesen minden emléktárgyat beszereznek,
ami az adott sportegyesülettel összefüggésbe
hozható. Válassza a csapata emblémájával ellátott
egyedülálló nyalókáinkat. Ezekkel a termékekkel
nemcsak a szurkolói tudat erősíthető, hanem akár a
meccs alatt el is fogyasztható!

ÉLMÉNYPARK
Nyalókáink kiváló reklámfelületként szolgálhatnak
akár az Ön élményparkjának népszerűsítésére is.
Egyedi, személyreszabható termékeink révén
könnyen tudunk alkalmazkodni a cég arculatához.
Tervezze meg saját, logózott nyalókáját és szerezzen
új látogatókat élményparkjába! Egyszeri befektetéssel hosszú távú lehetőséget kap, mely
segítségével új látogatókra tehet szert.

SZERVEZET
A reklámajándékokat világszerte alkalmazzák
márkák, termékek és vállalatok népszerűsítésére. Ha
a saját cégünk logójával ellátott ajándékokat adjuk
partnereinknek, potenciális ügyfeleinknek a legjobb
benyomást tesszük rájuk. Használhatják őket
szóróanyagként is rendezvényeken, termékbemutatókon; de meglephetjük akár munktársainkat is. A
tökéletes ajándék kiválasztásán sok múlik.
Személyreszabható nyalókáink révén megtervezheti
a cég arculatához leginkább illő egyedi, ajándékát!

