ORGANICS BY RED BULL IN PRIMEUR OP VENUEZ
Vier nieuwe verfrissende bio-drankjes van Red Bull met ingrediënten
van 100% natuurlijke oorsprong.

Maart 2018 – Sinds gisteren kunnen bezoekers van de Venuez Modern Hospitality Show voor het eerst de
nieuwste telg binnen het Red Bull-gamma uitproberen op de stand van Jet Import. ORGANICS by Red Bull
brengt hiermee vier splinternieuwe softdrinks op de markt. Verfrissend nieuw en geen energiedrank maar
gemaakt van ingrediënten met een 100% natuurlijke oorsprong en water uit de Oostenrijkse en Zwitserse
Alpen.
ORGANICS by Red Bull – brengt hiermee een volledig nieuw segment aan producten op de markt in toevoeging
op het reeds bestaande energy drinks segment. Geen energiedrank, maar lichtsprankelende bio-frisdranken
met een eigen smaak gemaakt van ingrediënten met een 100% natuurlijke oorsprong.
ORGANICS by Red Bull wil mensen aanspreken die het vaandel hoog dragen voor organisch kwalitatieve
producten, het merk Red Bull waarderen en biedt hen op deze manier variatie aan naast het reeds bestaande
aanbod Red Bull Energy Drinks. Volledig veganistisch, gluten-, tarwe en zuivelvrij, ORGANICS by Red Bull zijn
bio-frisdranken van premiumkwaliteit. Natuurlijk lekker en ideaal wanneer je op zoek bent naar een
verfrissende dorstlesser!
Alle vier versies dragen het bio-label omdat ze voldoen aan de EU Bio-reglementering en dus geen
kunstmatige smaak- en kleurstoffen, noch kunstmatige bewaar- en toevoegingsmiddelen zoals fosforzuur
bevatten.
Vier verfrissend nieuwe smaken waaronder ORGANICS Bitter Lemon, ORGANICS Ginger Ale, ORGANICS Tonic
Water en ORGANICS Simply Cola met elk een unieke smaak.

ORGANICS Ginger Ale
Kruidig & Natuurlijk

ORGANICS Simply Cola
Sterk & Natuurlijk





ORGANICS Simply Cola heeft een unieke
smaak en een sterk karakter dankzij de
ingrediënten van 100% natuurlijke
oorsprong
Bevat 32mg cafeïne, net zoals andere
cola’s
Natuurlijke smaak door extract van
kolanoten





ORGANICS Bitter Lemon
Fris & Natuurlijk

ORGANICS Tonic Water
Droog & Natuurlijk






ORGANICS Tonic Water haalt zijn
uitgesproken lichte smaak uit een perfect
gebalanceerde mengeling van citroen en
limoen. Zorgvuldig geselecteerde
plantenextracten van natuurlijke
oorsprong zorgen voor een bitterzoete
toets
Bevat quassia en cinchona (quinine),
planten die dikwijls gebruikt worden voor
een bittere smaak
Bevat GEEN cafeïne

ORGANICS Ginger Ale smaakt opvallend
kruidig door de zorgvuldige combinatie
van natuurlijke gemberoliën en fris
citroensap uit de organische landbouw
Bevat GEEN cafeïne






ORGANICS Bitter Lemon haalt zijn
opmerkelijkeen verfrissende smaak uit
natuurlijk citroensap en citrusoliën,
aangevuld met de bitterheid van
natuurlijke plantextracten
Bevat quassia, een plant die een bittere
smaak afgeeft
Bevat GEEN cafeïne

ORGANICS by Red Bull is binnenkort beschikbaar in 250ml blik in Belgische retailzaken, tankstations &
horecazaken.
www.organicsbyredbull.com
IG: @organicsbyredbull

#organicsbyredbull
Over Venuez
Jaarlijks organiseert VENUEZ de Modern Hospitality Show, een vakbeurs waarop de nieuwste trends aangaande eten,
drinken en design te zien, te ruiken en te proeven zijn. The place to be voor zowel ervaren ondernemers als
professionals die hun eerste stappen zetten in de horecasector. Elke jaar opnieuw ontmoeten hospitality
ondernemers, brand managers, toeleveranciers, consultants, designers, architecten, conceptontwikkelaars,
bartenders, chef-koks, trendwatchers en andere stakeholders elkaar in Antwerpen.

