
GREAT COFFEE
MADE EASY





HÉT kOFFiECOnCEpT DAT iEDEREEn  
pERFECT pAST… DAT iS DE uiTDAGinG! 

Rommelig 

Wisselende 
kwaliteit Te veel

schoonmaken

Tijdrovend
ingewikkelde 
bediening 

De vraag 
naar variatie

Betrouwbaarheid 
van de apparatuur

 Afval

WE HEBBEn GOED nAAR uW 
WEnSEn GEluiSTERD1...

“ ik Wil EEn SnEllE 
  kOFFiEMACHinE.”

“ ik Wil EEn 
 COnCEpT DAT DE  
 HOEvEElHEiD AFvAl 
 vERMinDERT.”

“ vOORziE Mij vAn
 EEn uiTGEBREiDE
 kEuzE AAn
 kOFFiEvARiATiES.”

“ ik Wil SiMpElE 
  BEDiEninG. kOFFiE 
 MET ÉÉn DRuk Op  
 DE knOp. ”

“ EEn kOFFiECOnCEpT 
  vAn EEn vERTROuWD 
 MERk, MET DE juiSTE 
 uiTSTRAlinG vOOR 
 MEDEWERkERS Én 
 klAnTEn.”

“ BiEDT ME kOFFiE vAn 
  HOGE kWAliTEiT, DiE 
 zOWEl MEDEWERkERS  
 AlS klAnTEn WAARDEREn 
 En vOOR EEn 
 ACCEpTABElE pRijS.”

“ ik Wil EEn COnCEpT 
 zOnDER GEDOE. 
 BETROuWBAAR En 
  EEnvOuDiG SCHOOn  
 TE HOuDEn.”

1 Klanten-interviews 2010 & 2011 (GB, USA, Frankrijk, Japan).



...moe van koffiemachines die moeilijk te 
bedienen zijn en lastig te onderhouden? 

...op zoek naar een koffieconcept dat soepel 
ingepast kan worden in uw bedrijfsplannen? 

...op zoek naar een breed assortiment 
koffievariaties en chocolade? 

BEnT u...

...op zoek naar een gemakkelijk 
en kostenefficiënt koffieconcept 
dat voldoet aan de wensen van uw 
medewerkers en klanten?



Wij inTRODuCEREn: nESCAFÉ® AlEGRiA...
BETROuWBAAR

EFFiCiënT

vARiATiE FlExiBEl

COnSiSTEnT

...ElkE DAG GEniETEn

Een ruim assortiment 
van producten

Een keuze uit 
flexibele en 

betrouwbare 
koffiemachines

Een wereldwijd vertrouwd merkService op maat

Ondersteund door Het nESCAFÉ® plan

                                    Geleverd door nESTlÉ pROFESSiOnAl® Onderzoeks- en Ontwikkelingsspe
ciali

sten



Wij lEvEREn HET pERFECTE ASSORTiMEnT OM AAn 
AllE WEnSEn TE vOlDOEn...

EEn kEuzE uiT FlExiBElE En 
BETROuWBARE kOFFiEMACHinES...

Het NESCAFÉ® assortiment is speciaal voor onze eigen 
koffiesystemen ontwikkeld, om moeiteloos heerlijke koppen  
koffie te schenken van een constante kwaliteit. 
Met ons assortiment aan koffie, koffievariaties, chocolade en  
andere warme dranken is ieders persoonlijke smaak binnen 
handbereik.

NESCAFÉ® Alegria koffiesystemen garanderen 
een hoge kwaliteit koffie, kop na kop, op een 
snelle en eenvoudige manier. 
 
U bent minder tijd kwijt aan het onderhoud, 
reinigen en vullen van uw koffiemachine.

AlEGRiA BARiSTA
voor kleine aantallen

Eenvoudig schoon te houden
innovatief

Schuimt verse melk op

HiGH CApACiTY
Extreem hoge capaciteit

Geschikt voor alle gangbare 
kannenhoogtes

Optioneel koud water

AlEGRiA TAFElMODEllEn
Medium capaciteit 
vele koffievariaties    
Constante kwaliteit

Eenvoudig in onderhoud

viSTA 2
Hoge capaciteit

innovatief
Full-colour touchscreen

Optioneel koud water

OMniA vOlAuTOMAAT
Hoge capaciteit
zuinig in gebruik

Automatische bekeruitgifte
inclusief kannenfunctie

• Wereldwijde inkoop • 
• Voorzien van gepatenteerde technologie •

• Telemetrie-optie; 
voor draadloos management op afstand •



SERviCE
 TECHNISCHE SERVICE COMMERCIëLE SERVICE

MACHinE 
lEvERinG

MACHinE 
inSTAllATiE

MACHinE 
OnDERHOuD

MEDEWERkERS 
TRAininG

COMMuniCATiE ACCESSOiRES

nESCAFÉ® iS EEn BETROuWBAAR 
kOFFiEMERk MET vEEl AlluRE...

Het wereldwijde aandeel           
van nESCAFÉ® in de  

koffieconsumptie is 19%.

koffiemerk nummer 1 
in de wereld.

kOFFiEkEuzE

FlExiBElE MACHinES

Bij 87% van alle smaaktests 
geven consumenten de 
voorkeur aan nESCAFÉ®.

nestlé® had de eer  
om nESCAFÉ® koffie te
leveren voor de eerste 
Mount Everest expeditie 
in 1953.

neil Armstrong nam  
nESCAFÉ® koffie mee op zijn 

eerste reis naar de maan.

TYpES

 ZwARTE KOFFIE KOFFIEVARIATIES ANDERE wARME DRANKEN

 LAGE CAPACITEIT MEDIUM TOT HOGE CAPACITEIT EXTREEM HOGE CAPACITEIT

             ZELFBEDIENING                                     BEDIEND                                             GRATIS                                              BETAALD

WE HEBBEn EEn RuiME kEuzE AAn MOGElijkHEDEn,  
DiE u kunT COMBinEREn vOOR EEn COnCEpT Op MAAT...

picasso was zo’n groot fan  
van het merk dat hij ooit een  
van zijn schilderijen ruilde voor  
een blik nESCAFÉ®.

Het merk NESCAFÉ® werd geboren uit een 
eenvoudig maar groots idee: een goede koffie 

kunnen maken naar je persoonlijke smaak,  
waar en wanneer je maar wilt. 

Ook NESCAFÉ® Alegria blijft trouw aan dit idee.  
Een uniek, wereldwijd inzetbaar concept dat het  

mogelijk maakt om een goede kop koffie te serveren, waar 
dan ook, wanneer dan ook, met één simpele druk op de knop.

kWAliTEiTSBORGinG



OnS DuuRzAAMHEiDSpROGRAMMA GAAT 
vERDER DAn DE kOp kOFFiE: ‘BEYOnD THE Cup.’ 

NESCAFÉ® Alegria heeft een sterke 
betrokkenheid bij het milieu. wij streven 
ernaar om een zo duurzaam mogelijk 
product te bieden, van de bonen tot onze 
koffiemachines en van onze producten tot 
onze services.

Onze machines zijn optimaal energiebesparend.  

NESCAFÉ® Alegria koffie wordt gekocht en 
ontwikkeld in lijn met Het NESCAFÉ® Plan; 
duurzame keuzes van boon tot kop.

Door Het NESCAFÉ® Plan doet u meer dan 
alleen een goede kop koffie serveren. U 
maakt tegelijk een keuze waar iedereen beter 
van wordt: uw bedrijf, uw medewerkers, de 
koffieboeren en het milieu.

verantwoorde 
landbouw
wij bieden continue 
ondersteuning en opleiding 
aan onze boeren om hun 
oogst gezond te houden 
en ze daarmee een eerlijk 
inkomen te garanderen.

verantwoorde consumptie
wij helpen u te kiezen voor een 
koffiemachine die optimaal energie- 
besparend is. Daarmee verminderen wij 
de belasting van het milieu en helpen 
wij uw organisatie geld te besparen.
Ontdek meer op www.nescafeophetwerk.nl

ElkE kOp kOFFiE vERTElT 
EEn vERHAAl...
verantwoorde productie
De initiatieven in onze 
fabrieken ten aanzien van 
energie-en waterverbruik, 
recycling én afval verminderen 
de belasting van het milieu.



De beste kop koffie maken op een snelle manier is  
vanaf het begin onze drijfveer geweest.

Onze missie: het bieden van betrouwbare en goede koffie,  
gemaakt op een makkelijke en snelle manier met - voor u  
en uw medewerkers - totale controle over de kwaliteit.

Als koffiemerk nummer 1 in de wereld bieden wij u altijd: 

• het koffieconcept dat perfect past bij de wensen en  
ambities van uw organisatie

• producten van een hoge en constante kwaliteit

• eenvoud in bediening, geen gedoe

• betrouwbare koffiemachines 

• innovatie voor een uitstekende prijs-  
kwaliteitverhouding 

• een wereldpartner die altijd dichtbij staat

OnzE TOEWijDinG...

Een wereldwijd centrum waar alle trendanalyses, onderzoeken, 
nieuwe technologiën en nieuwe processen worden 
samengesmolten tot concepten die aansluiten bij uw wensen  
en die van uw medewerkers.

Geen enkel ander koffiemerk in de wereld investeert 
zoveel in onderzoek en ontwikkeling als NESTLÉ.  
wij beschikken over competenties en technologie 
van wereldniveau en benutten deze om kwalitatief 
hoogwaardige koffieconcepten te ontwikkelen.

COMpETEnTiES vAn WERElDnivEAu
• Vervaardiging van ingrediënten voor koffie, koffievariaties 

en chocolade

• Ontwerp en ontwikkeling van koffiezetsystemen

• Optimale afstemming tussen ingrediënten en 
koffiemachines

• Verbeterde  
interactie  
tussen mens 
en machine 

OnDERzOCHT En OnTWikkElD...

HET nESTlÉ pROFESSiOnAl  
BEvERAGE CEnTRE



GREAT COFFEE, MADE EASY!
nEEM vAnDAAG nOG 

COnTACT MET OnS Op. 
www.nescafeophetwerk.nl
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