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COPYWRITING
PRE PLNOCHUTNÉ
POTRAVINY
Textová časť komunikácie značky Yeme je jej dôležitou súčasťou a nie
je to tým, že jazyk ako chuťový orgán má s potravinami veľa spoločné.
Obchod, ktorý si dal za cieľ priniesť zákazníkom na stôl kvalitné potraviny
si vzal za cieľ aj vzdelávať o kvalite a to sa inak ako jazykom veľmi
nedá. Potrebovali sme ale nájsť model, v ktorom budú rôzne informácie
prístupné aj bežnému publiku a tak si vzala značka Yeme do vienka aj istý
typ poézie a hry so slovami. Ukazuje tak, že doma máme v podobe nášho
rodného jazyka veľké bohatstvo podobne, ako je to s remeselnými

YEME Plnochutné potraviny

a lokálnymi potravinami.
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OBCHOD
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OBCHOD

PEKNE & DOBRE

YEME Plnochutné potraviny

NEMÁME NA HÁKU, ALE V OBCHODE

Ukážky z riešenia komunikačných panelov v obchode.
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Farmáda spásy

Najvajce

SME RADI, ŽE V BOJI ZA LEPŠIE
POTRAVINY SA MÔŽEME SPOĽAHNÚŤ
NA POCTIVÉ SLOVENSKÉ FARMY

VIEME, ŽE KVALITA VAJEC ZÁVISÍ NA
TOM, V AKÝCH PODMIENKACH SLIEPKY
ŽIJÚ A NÁM TO NIE JE JEDNO

ZÁLEŽÍ NÁM NA TOM, V AKÝCH
PODMIENKACH ŽIJÚ ZVIERATÁ, KTORÝCH
MÄSO MÁME V PREDAJI

SME PRIPRAVENÍ USPOKOJIŤ APETÍT
VŠETKÝCH, KTORÍ NEHOLDUJÚ
ŽIVOČÍŠNEJ STRAVE

Ponúkame vám mlieko a mliečne výrobky priamo
z menších slovenských fariem, kde sa produkuje ešte
ozajstné mlieko a nie jeho napodobenina. Syry chutia tak,
ako boli pôvodne vymyslené a ich kvalita sa môže rovnať
svetových delikatesám. Veríme, že spoločne sa nám
podarí vrátiť tradičnú kvalitu na slovenský stôl.

Na vajci sa to dá spoznať ťažko, no nosnice žijú často
v katastrofálnych podmienkach. My sa snažíme uprednostňovať
vajcia z voľného chovu, kde sliepky vidia slnko, dýchajú vzduch,
chodia po tráve a nie zo slepačích koncentračných táborov,
nazývaných aj “klietkový chov”. Každý, kto varí, pozná rozdiel
medzi domácimi a priemyselnými vajciami a také vajcia sú
samozrejme aj nutrične bohatšie.

Naša hovädzina pochádza zo zvierat, ktoré žili
v prirodzených malých stádach, prevažne vonku na pastvinách
bez konských dávok antibiotík a priemyselnej stravy. Také mäso
chutí lepšie nielen preto, že je prirodzene vychované, ale aj
kvôli tomu, že sa vieme zaručiť za ľudské podmienky chovu aj
pre takú kravu.

Chápeme potreby ľudí, ktorí sa rozhodli pre nemainstreamový
spôsob stravovania. Pracujeme na tom, aby sme mali v ponuke
široký sortiment vegánskych potravín, ale nebojíme sa ani
bezlepkových, či bezlaktózových variantov. A samozrejme, nie
je nám jedno, ako tieto výrobky chutia a z čoho sú vyrobené.

Kvalitné mlieko a mliečne
výrobky nájdete v našom
obchode od výmyslu sveta

Vážená zelenina
P RO S ÍME VÁS , ABY ST E S A
NECH AL I O DVÁŽIŤ P RI P O K LAD NI

KRAVSKÉ MLIEKO

OVČIE MLIEKO

Prírodná
lekáreň
V Y S K ÚŠ A J T E M E D I C Í NU
D O K TO R A M E D O V K U
A M A G I S T RY R UM AN Č E K O V E J

Áno, moderná medicína dokáže
zázraky, no my nezabúdame ani
na prírodné a bylinkové múdro
našich starých mám. Na niektoré
neduhy, najmä počas zimy existujú
čisto prírodné prípravky, či už sú
to čajové zmesy, alebo bylinkové
kvapky. Za vyskúšanie určite stoja.

Bez lepku?
BEZ PROBLÉMOV

Nie je nám jedno, čo obsahuje chlieb
a preto máme pre vás pripravené aj
alternatívne pekárenské výrobky

Každý deň vstávame ja a celý pekársky
tím skoro ráno,aby sme pre vás pripravili
poctivý chlieb a pečivo pečené tradičným
spôsobom. Naše pečivo sa vyrába priamo
tu, od zamiesenia cesta, cez kysnutie,
tvarovanie až po upečenie a pri výrobe
sa vyhýbame stabilizátorom či náhradám
tradičných surovín. Dopekanie mrazených
polotovarov u nás nenájdete, za to vám
ručím.

PEKNE & DOBRE

KOZIE MLIEKO

BEZLEPKOVÝ CHLIEB A PEČIVO
Bezlepkové pekárenské výrobky
preberáme od najlepších výrobcov
tejto kategórie v našom okolí.

Ján Turinič

Čokorada
PORADÍME VÁM, AKO
SPOZNAŤ NAOZAJ
KVALITNÚ ČOKOLÁDU

SKÚMAJTE JEJ ZLOŽENIE
Na kvalitnú čokoládu stačí kakaový
prášok, kakaové maslo, cukor
a prípadne vanilka. Čím menej
ingrediencií, tým kvalitnejšia čokoláda,
pochopiteľne, netýka sa to príchutí.

ROZLIŠUJTE KAKAOVÉ BÔBY

ORGANICKÉ VÝROBKY
V ÁŠ MAJST ER PEK ÁR

Ukážky z riešenia komunikačných panelov v obchode.

Áno pre vegánov

Pre milovníkov BIO výrobkov
máme pripravený sortiment takto
certifikovaných pekárenských
výrobkov.

Existuje viac druhov kakaových
bôbov: Forastero, Criollo a Trinitario.
Takmer 90% všetkého kakaa je
z prvého. Ak vidíte čokoládu z Criolla
alebo Trinitaria, ide o vzácnejší druh.

POZNÁTE BEAN-TO-BAR?
Priemyselne vyrábané čokolády
používajú polotovary ako kakaovú
hmotu, no niektorí výrobcova
vyrábajú čokoládu priamo z bôbov.
Tento proces sa volá bean-to-bar.

HĽADAJTE DOBRÝ PRÍBEH
Mnohé značky čokolád majú
zaujímavé príbehy. Skúste sa o nich
niečo dozvedieť, uvidíte, že nájdete
dobrodružstvo, lásku, či rodinnú
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Mliekosystém

Aj krava má práva

Väčšia plastová taška
na celý nákup (dnes už
vyradená z predaja)
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Väčšia papierová taška
na celý nákup

2015

PEKNE & DOBRE

Táto taška je vyrobená z odbúrateľných materiálov, ktoré spôsobia, že sa taška rozloží za 2 roky, zatiaľčo klasickej plastovej taške to
trvá 200 rokov. V prvej fáze sa rozloží na vločky, čím sa zabráni poletovaniu a v druhej fáze sa úplne rozloží pôsobením mikroorganizmov.
Taška sa dá tiež recyklovať, hádžte ju preto do kontajnera na plasty.

YEME Plnochutné potraviny

Menšia papierová taška
na celý nákup

PACKAGING

9092
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PACKAGING

PACKAGING

Taška na menší nákup
z recyklovaného plastu.

Taška na 2 fľaše
z recyklovaného plastu.

Veľký papierový sáčok na
celý bochník chleba.

13

12

PACKAGING

Táto taška je vyrobená z odbúrateľných materiálov, ktoré spôsobia, že sa taška rozloží za 2 roky, zatiaľčo klasickej plastovej taške to trvá 200
rokov. V prvej fáze sa rozloží na vločky, čím sa zabráni poletovaniu a v druhej fáze sa úplne rozloží pôsobením mikroorganizmov. Taška sa dá tiež
recyklovať, hádžte ju preto do kontajnera na plasty.
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PLNOCHUTNÉ POTRAVINY

Plátená ekotaška

PACKAGING

1. SÉRIA
Taška, ktorá venuje kávu
zadarmo k nákupu

1. SÉRIA
Taška na zľavu na
pekárenské výrobky

Keď ste si ma
upiekli, tak si
ma aj zjedzte

Som
samá
dobrota

Ľudia, veď
sa už konečne
zobuďte

P L N O C H UTNÉ P OTR AV I NY

2. SÉRIA
Taška na zľavu na
pekárenské výrobky

1. SÉRIA
Taška, z ktorej polovica
ceny ide na charitu
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P L N O C H U TN É P OT R A V I N Y

PL NOCHUTNÉ POT RAV INY

2. SÉRIA
Taška, z ktorej polovica
ceny ide na charitu

2. SÉRIA
Taška, ktorá venuje kávu
zadarmo k nákupu

Môžete ma grilovať,
rozdrviť, spôsobiť
mi horúce chvíle,
aj tak tu budem
stále pre vás

Som lokálpatriot
a preto mi nevadí,
že stále kysnem na
jednom mieste

PLNOCHUTNÉ POTRAVINY
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Ak hľadáte

Môžete ma grilovať,
ozajstnú
dobrotu,
môžete
ma rozdrviť,
nájdete
ju vo
spôsobiť
mi horúce
chvíle,svojom
aj tak tuvnútri
budem
stále kvôli vám
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SEZÓNNE TÉMY
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SEZÓNNE TÉMY

Na Vianoce sme si pripravili naozaj skvelý výber tých najkvalitnejších dobrôt.

Počas predvinanočného obdobia predlžujeme otváracie hodiny.

Naša tradičná a poctivá pekáreň je už na Vianoce pripravená.
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YEME Plnochutné potraviny

V našom obchode nájdete veľký výber čerstvých rýb.

Ukážky z riešenia komunikačných panelov v obchode.
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PUBLIKÁCIE
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YEME Plnochutné potraviny
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PUBLIKÁCIE

Ukážky z vianočnej brožúry obchodu.
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YEME Plnochutné potraviny
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SEZÓNNE TÉMY

Ukážky z riešenia komunikačných panelov v obchode.

