“Website med inspiration, nyheder og tilbud”
“Snit og private label varer bestilles inden kl. 18.00”
“Helt friskpresset juice - kun af rene råvarer”
“Web/digital-bestilling til kl. 02.00”
“Greens leverer de bedste råvarer”
“Vi er IT-mæssigt i Superligaen”
“Astronomisk (G)astronomisk sortiment”
“Stol på at vi altid leverer alle varerne - til tiden”
“Strategiske samarbejdspartnere du kan stole på”
Vi designer / trykker dine labels - præcist som du ønsker”
“Vi importerer selv smagen & duften af hele verden”
“Vi arbejder analytisk & struktureret
med fødevaresikkerhed”

Vores succes afhænger af
vores kunders succes!!
Greens Engros
Mileparken 13, 2740 Skovlunde
(+45) 36 18 09 30
info@greensengros.dk

www.greensengros.dk

Det er helt essentielt for Greens
Engros, at skabe langvarige
relationer til vores kunder. Vi tager
udgangspunkt i ekstraordinær god
service, varer af højeste kvalitet og
et bredt sortiment, der altid dækker
kundernes behov. Som leverandør vil
Greens Engros gøre en forskel, og vi ser
meget gerne, at vi er en medvirkende
årsag til, at vores kunder får succes.

Vi udvikler fremtidens fødevarer

“Vi skræller, hakker og snitter for dig!”

Greens Engros og DTU har
et fantastisk samarbejde,
hvor vi benytter hinandens
kompetencer til at udvikle
fremtidens friske fødevarer.

er leverandør,
distributør,
importør, grossist,
agent og producent,
samt logistik partner
og lagerhotel.

“Kvalitet
til tiden”
Stol på os og vores mange års erfaring
med servicering af storkøkkener, cateringbranchen, restaurationer, barer og
caféer samt detailhandlen.
Med mulighed for webbestilling helt
frem til kl. 02.00, leverer vi fra dag
til dag - med egen vognpark fra
vores domicil i Skovlunde.
Her har vi fantastiske køle-,
frost- og logistik forhold, samt
vores helt egen produktion af
snitgrønt og friskpressede juicer.

“Just-in-time levering med
egen vognpark”
“Selvfølgelig også
mejeri og
mælk samt
frisk fisk
direkte fra
Hanstholm”

“Greens sikrer
sine kunder de
bedste råvarer”

“Frisksnittede”

Vores kompetente medarbejdere
snitter, hakker, juicer, skræller,
Det kan vi kun garantere, fordi vi løbende er i
dialog med vores leverandører og hele tiden er river og piller hver dag tonsvis af
grøntsager og frugter på Greens
på udkig efter bedre og billigere alternativer uden nogensinde at gå på kompromis med kval- domicil i Skovlunde. Vi producerer ikke til lager, men udelukiteten.
kende efter dine bestillinger, så vi
Hos Greens Engros sætter vi en ære i at have et sikrer, at produkterne altid bliver
leveret friske og i højeste kvalitet.
sortiment, som passer til vores kunder.
Vi bestræber os ikke på at have alle tænkelige
brands, men derimod at have de bedste brands Bestillingerne skal blot være afgivet inden
kl. 18:00 dagen før levering, og så kan vores
til en konkurrencedygtig pris.
kunder slippe for udgifter til store grovkøkVi kan naturligvis også tilbyde nogle mindre kendte kener, udstyr og personale.
brands - til nogle meget lavere priser!

Vi leverer varerne i egne vogne og med egne chauffører – i
de timeslot som er aftalt individuelt med hver kunde. Ved at
logge ind på ”Min Konto” på vores website, kan man se det
præcise leveringstidspunkt for hver enkelt ordre.
Skulle en kunde have kikset en varebestilling eller have haft
ekstraordinær stor omsætning, kan vi også levere samme dag
mod et mindre gebyr.
Greens Engros er Sikkerhedsgodkendt til at levere til
lufthavnene, hvorfor vi også har mulighed for at tilbyde
”Priority Delivery” til de kunder, der ønsker at råvarerne
står klar, når personalet møder ind.

“Friskpressede”
De friskpressede juicer hældes straks på flasker, og vi bevarer den friske smag og alle de gode
vitaminer, ved hverken at pasteurisere, HPP
behandle eller tilsætte konserveringsmidler
Skal du
eller vand.
have din
Som alle andre rene naturprodukter har vores egen juice
scan her!
juicer en kortere holdbarhed, hvorfor Greens
egne juiceprodukter kan bestilles frem til kl.
02:00. Ønsker du dine friskpressede juicer leveret som ”private-label” i særlige emballager
klarer vi også det. Vi designer og trykker
selv labels - præcist som du ønsker”

VI HAR
SMAGEN
AF HELE
VERDEN!
Vores sortiment er stort, og det udvider sig hele
tiden, i takt med at verden bliver mindre og
nye dufte og smage kommer til vores breddegrader.
For at kunne konkurrere på området for tørrede frugter, nødder og specialiteter, har vi hos
Greens valgt at stå for det hele selv. Vi henter
selv vores produkter, hvor vi kan få den bedste
kvalitet – til den laveste pris.

Astronomisk
(G)astronomisk
sortiment
Vi har udviklet et særligt ”Astronomisk gastronomisk” sortiment til alle de passionerede kokke,
der ønsker varer, der skulle ligge uden for vores
allerede enorme sortiment – på alle årstider.
Da vi er i tæt dialog med vores leverandører og
kontakter i hele verdenen, så har vi mulighed
for at tilbyde dette ekstraordinære astronomisk
gastronomisk sortiment, som kun kræver at
disse varer bestilles 24-48 timer tidligere end
de øvrige varer. Således kan vi tilsikre den optimale friskhed og kvalitet – uanset hvor i verden
vi henter varerne.

