De on-the-go snack
waarmee je een nieuw
publiek bereikt.
Met RANOBO Bites lanceren we onze vertrouwde
kwaliteit in een handige mini-verpakking.
Kies uit 2 verrassende mixen boordevol
natuurlijk lekkers, die je op elk moment van
de dag een boost geven. Op het werk, voor of
na het sporten of op weg naar huis. Bites past
altijd in je hand en in je planning. Zo kunnen
je klanten op nog meer momenten doorheen de
dag genieten van wat RANOBO te bieden heeft.

Daarom boosten onze Bites
gegarandeerd je sales.
Met RANOBO Bites creëer je meer kansen om ons gekend merk op andere momenten
te verkopen, zoals in automaten, tankstations, fitnesscentra, … Bites is verkrijgbaar
in 2 populaire mixen, onze Hawai Mix en Energy Mix. De verpakking combineert
de klassieke RANOBO-stijl met kleurrijke en dynamische elementen. Dit alles met
een groot venster om je klanten meteen te laten watertanden.

De belangrijkste troeven van Bites.
» Twee unieke verpakkingen.

» Vlot te openen via easy-opening.

» Extra lange versheid dankzij
de kwalitatieve verpakking.

» Een groot venster dat het
product alle eer aan doet.

» De juiste prijs /
kwaliteitsverhouding.

» Onze herkenbare groene kleur wordt versterkt
met kleurrijke, dynamische elementen.
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Go for an aloha
state of mind.
Onze exotische Hawai Mix neemt je mee naar
warme oorden. De mix van ananas, kokos, cashews
en amandelen zorgt voor een verfrissende boost
op elk moment van de dag. Het is de gezonde snack
boordevol natuurlijke vezels die de kleine honger
stilt en al je grote zorgen wegneemt.

Can you feel
the energy
between us?
Dit energiebommetje is de ultieme snack wanneer je een
boost nodig hebt. De krachtige mengeling bestaat uit maar
liefst 13 verschillende noten, zaden, pitten en superfoods
die je onmiddellijk terug in beweging brengen. Het is de
perfecte on-the-go snack boordevol natuurlijke vezels en
vitaminen die zorgen voor een langdurige energieboost.
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