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keep on keeping 
minął rok od wprowadzenia nowej marki

marka keeeper oddziałuje na rynek (w dziedzinie innowacji) 

Podczas targów Ambiente 2017 marka keeeper zaprezentowała po raz pierwszy swoje nowości i inno-
wacyjne koncepcje produktów. Nowe formy, detale oraz nowoczesna i modna kolorystyka spotkały się 
z dużym entuzjazmem wśród klientów. Zapewniają one użytkownikom dodatkowe funkcjonalności, a 
także wyróżniają się na tle innych produktów dostępnych na rynku. Oczywiście wszystkie produkty firmy 
keeeper mają jedną wspólną cechę – są niezwykle przydatne w domu.

wszystko zależy od dobrej organizacji
Przedstawiamy koszyki jonas, najnowszą propozycję marki keeeper, które zadbają o porządek na każdym biurku. Moż-
na układać je jeden na drugim, dzięki czemu pomieszczą wszystkie Twoje dokumenty, a funkcja antypoślizgowa zapewni 
im stabilność. Oczywiście pełną funkcjonalność koszyka jonas zapewnia również koszyk mirko, który różni się od niego 
brakiem miękkich elementów (elastomerów). Nie znaczy to jednak, że jest on mniej funkcjonalny. Odróżniają się jedynie 
wyglądem oraz elementami antypoślizgowymi.

miękka przyjemność zakupów 
Bądźmy szczerzy i przyznajmy, że taszczenie ciężkich siatek nie jest wcale przyjemne podczas wypadów na 
cotygodniowe zakupy. Możecie jednak pożegnać się z bolesnymi uchwytami toreb zakupowych wpijającymi 
się w dłonie. To już przeszłość. Przedstawiamy koszyk lea, nowe i eleganckie rozwiązanie marki keeeper. 
Kosz lea jest jednocześnie miękki i solidny. Stabilna, składana konstrukcja wyposażona jest w wygodne, 
miękkie w dotyku uchwyty pozwalające komfortowo przenosić nawet 40 kilogramów. Jego składane boki ozdo- 
bione są ładnym, kwiecistym wzorem, który w połączeniu z nowoczesną biało-jagodową lub seledynowo-
brązową kolorystyką nadają temu koszykowi kobiecego charakteru. Gdybyście potrzebowali produktu o więk- 
szej wytrzymałości, skorzystajcie z kosza ben o nośności 50 kilogramów. Oba te produkty posiadają unikatową, 
opatentowaną technologię składania.

talent marki keeeper 
W kategorii kuchnia marka keeeper przygotowała nową generację akcesoriów kuchennych, 
takich jak kubek z miarką mario, czy dzbanek z miarką massimo. Oba z modnymi, czarnymi 
napisami podnoszą poprzeczkę jeszcze wyżej, tak jak klasyczny zestaw matteo z wyciska- 
czem do cytrusów, osłoną przeciw pryskaniu i funkcją antypoślizgową. 
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keep on keeping
- Targi Ambiente to dla nas jedna z najważniejszych okazji do spotkań z naszymi klientami z różnych krajów - mówi 
Mike Carlos Wolf, Prezes grupy keeeper. - Inne działania zbliżające nową markę do konsumentów, takie jak aktywna 
komunikacja w mediach społecznościowych, czy kampanie prowadzone w punktach sprzedaży są planowane zgodnie z 
naszą koncepcją i strategią, a następnie efektywnie wdrażane. Robimy wszystko, zarówno technicznie, jak i pod kątem 
komunikacji, aby zwiększyć wśród konsumentów świadomość naszej marki i produktów. Ufamy, że w dłuższej perspek-
tywie każdy zyska dzięki marce keeeper: klienci, konsumenci, a także sama firma keeeper – przewiduje Prezes Wolf. 

keeeper : emocjonalna marka konsumencka
Nowa strategia i obietnica marki keeeper wyrażają się wjej nazwie. Każda z czterech liter „e” oznacza jedną z obietnic 
marki: everybody, everything, everywhere – enjoy living! Produkty keeeper są dla każdego, dla wszystkich 
domowych przedmiotów,wszędzie, a takżemają jeden cel: przynieść korzyść tym, którzy z nich korzystają, ułatwiając 
codzienne życie. keeeper to również styl życia i wszyscy, którzy dzielą ze sobą tę ideę, są prawdziwymi keeeperami. 
Nasz szeroki asortyment produktów został podzielony na cztery kategorie: dom, kuchnia, przechowywanie i dzieci 
(asortyment dziecięcy). Poszczególne grupy produktów charakteryzują się swoimi własnymi kolorami, motywami oraz 
charakterystycznymi wzorami. Z kolei logo naszej marki przedstawia zarówno emocjonalny jak i mocno symboliczny 
motyw: wiewiórka jest symbolem przechowywania ijest lubiana przez dzieci oraz dorosłych.  

Zainteresowani? W celu otrzymania dalszych informacji zapraszamy na nasze stoisko B 40 w hali 5.1. 
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keep on keeping 
grupa

keeeper jest jednym z największych europejskich producentów innowacyjnych i wysokojakościowych artykułów gospo-
darstwa domowego z tworzyw sztucznych. Jako partner handlowy spełniamy nie tylko wymogi produkcyjno- dostawcze, 
ale również zapewniamy wysokiej jakości usługi. W dwóch zakładach, czyli w niemieckim Stemwede oraz w polskiej Byd-
goszczy jest zatrudnionych ponad 500 pracowników. Ponadto współpracujemy również z punktami sprzedaży i dystrybucji 
w wielu krajach na całym świecie.

Jako przedsiębiorstwo średniej wielkości w sposób bardzo elastyczny uwzględniamy czynniki regionalne, jednocześnie 
spełniając wszelkie globalne standardy. Korzyść dla klienta jest dla nas najważniejszą wartością.
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