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Tulip TimeOut –
Vi har knækket
koden til
fremtidens fast
food-koncept
Tulip Food Company er en moderne
forædlingsvirksomhed, der sælger sine
produkter i mere end 80 lande verden
over. Tulips historie begyndte i 1887,
og som virksomhed gør vi en ære i at
kombinere stolte traditioner og godt
håndværk med moderne storproduktion, hvor fødevaresikkerhed er i
højsædet.
Tulips store innovationsafdeling sikrer,
at vi altid er med på de nye trends,
og vores dygtige produktudviklere
sikrer, at Tulip altid er nyskabende. Et
af de mest spændende tiltag er Tulip
TimeOut - et nyt fast food-koncept
etableret i 2005, hvor Tulip har brugt
sin store produkterfaring og viden om
det danske marked.
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Danmarks stærkeste fast food-koncept
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FKI Fast Food Teknik a/s
Byghøjvej 5 • DK-5690 Tommerup • Tel.: +45 64 75 10 66 • www.fki.dk • info@fki.dk
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- din løsning i fast food udstyr

Tulip TimeOut er mere end
klassisk fast food
Burgere, baguettes og pølser
Hos Tulip TimeOut stiler vi efter at gøre kunden tilfreds. Derfor er god smag og
høj kvalitet i fokus uanset, hvad kunderne vælger. Vores fokus er på tre bærende produktgrupper, der både er bedre og af langt højere kvalitet end danskerne normalt forbinder med klassisk fast food. Forretningerne er uformelle og
indbydende, og servicen er i top.
Målet er, at Tulip TimeOut altid er forbrugernes foretrukne fast food-kæde.

”Vi laver mad af højeste kvalitet. På den måde

sikrer vi, at vores forhandlere altid har de bedste

”

produkter og er to skridt foran konkurrenterne.

SERVICE • VEDLIGEHOLD
AKUT AFHJÆLPNING
UDSTYR • BYGNINGER
TEKNISKE INSTALLATIONER

VI HOLDER KLAR FOR TFC FAST FOOD DØGNET RUNDT!
SKAL VI OGSÅ HJÆLPE DIG ?

DU SKAL KUN HUSKE ÉT NUMMER – 70 11 42 22
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Totalløsninger
til foodbranchen

Haaning A/S er leverandør af totalløsninger til fastfoodbranchen.
Vi er trendsættende og leverer kundetilpassede løsninger som overrasker vore kunder positivt.
Vi er en nichebaseret fremstillingsvirksomhed som fabrikerer fastfood pavilloner, salgsvogne, shop-in-shop løsninger, moduler i plastmaterialer og træ samt
specialinventar i træ og rustfrit stål.
Haaning A/S har samlet al know-how i virksomheden.
Vi har medarbejdere med kompetencer indenfor projektering, herunder 3D-tegninger. Desuden har vi faglærte håndværkere med ekspertise indenfor træ,
tyndplade stål, glas, el og vvs.
Vi er en velkonsolideret og fremtidsorienteret virksomhed med erfaringsmateriale dateret tilbage til år 1943 som stiller al viden til rådighed for vore kunder.
Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde med dig!

Haaning A/S – Næssundvej 213 – 7980 Vils – Tlf.: 9793 1422 – Fax: 9793 1758 – www.haaning.dk
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TenderPork
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Tulip TimeOut-konceptet
Der er mange fordele ved at være medlem af Tulip TimeOut-familien.
Tulip tilbyder et komplet fast food-koncept, der omhandler alt lige fra
produkter og udstyr til markedsføring og rådgivning fra vores dygtige
konsulenter.

Kortfattet består konceptet af:
• Råvarer, der bliver produceret for og leveret af Tulip
• Netværk af forhandlere
• Klare retningslinjer og manualer
• Markedsføringsmaterialer, skilte, annoncer m.m.
• Nøje udvalgt beliggenhed og lokaler
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Sammen står vi stærkt
Salg af fast food er ikke en skønhedskonkurrence, men det skader jo
ikke at se godt ud. Derfor har vi lagt mange kræfter i at lave butikker
og materiale, der giver kunderne et godt indtryk. Det er vigtigt for
Tulip, at alle TimeOut-butikker er rene og indbydende, så gæsterne
kommer igen.
Konceptet skal følges, så genkendelighed opnås, og så alle lever op til
Tulip TimeOut’s payoff: Mere end klassisk fast food.
Sammen med gode, tidssvarende madoplevelser i alle Tulip TimeOutbutikker, supporteret af landsdækkende markedsføring, er det allerbedste mix til at opnå en stærk og vedvarende position i det danske
fast food-marked.
Der vil løbende blive udviklet nye markedsføringsmaterialer samtidig
med, at der er mulighed for lokale tiltag, og som forhandler er du
pålagt at tage disse nye tiltag til dig.
Ud over de overordnede konceptlinjer står vores konsulenter dagligt
til rådighed, så butikkerne altid fremstår som spændende og moderne.
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” Sammenhold gør stærk. Tulip TimeOut er et

stærkt kædekoncept, der sikrer dig den nødvendige opbakning og markedsføring. Vi har spændende
kampagner året rundt og dygtige kolleger over
hele landet. Samlet betyder det, at der venter

”

gæsterne en god oplevelse hos Tulip T
 imeOut.

0
7
1
kl. 14
00

OUT!
E
M
I
T
TA’ViEtilbNyder safticigh eogbulærgkererep, ølser!

0

FRIS

KSM
b
a
URT
- Vi
smø gue
t
rer,
t
e E
men
s du s

ndw
urte sa
frisksm

35,KUN

ORBI
KIG Fsm
g
og staore
s
re
o
v
!
udvalg

ven
t

er!

Man
g
v e læ
- groariante kre
ft/ly r
st br
ød

14

Ristet Hotdog

+ 40 cl. Cocio
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” Tulip er specialister, og uanset om det er pro-

dukter fra en af vores egne fabrikker eller fra en
af vores stærke samarbejdspartnere, er vi altid
klar til at levere varen. Vi har eget distributionssystem, der nemt og fleksibelt sikrer, at vores

”

forhandlere altid har det, kunderne efterspørger.
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Vores specialer
Et godt bud på klassens
bedste burger
Tulip TimeOut-burgersortimentet er i absolut topklasse. Bøffen er af 100% oksekød
med lav fedtprocent, og der både ser ud
og smager som en hjemmelavet. Salaten
er knasende frisk, agurkerne er grønne og
tomaterne tilpas modne.

Friske baguettes
– vi smører mens du venter
Baguettes er et godt alternativ til de kunder, der gerne vil købe sundere fast food.
Derfor er frisksmurte baguettes en fast del
af Tulip TimeOuts sortiment. Rammen om
en baguette er brødet, der fås i både en
lys og en mørk variant. Derudover består
baguetten af knasende sprød salat, modne
tomater og forskellige variationer inden
for kød, ost mv.

Pølsemagerens bedste erfaringer
Tulip er Danmarks førende virksomhed
inden for pølseproduktion - og det kan
smages. Vi arbejder hele tiden med nye
krydderier og smagsvarianter. Vi arbejder
også med fedtfattige varianter og groft
brød til de af vores kunder, der stiller stadig større krav til sundhed.

12

” Innovation er et nøgleord i Tulip. Derfor arbej-

der vi hele tiden på at udvikle bedre, sundere og

mere velsmagende produkter. Vi er ikke bange for
at afprøve nye idéer, og vi værdsætter forslag fra
alle vores dygtige forhandlere, der hver dag mø-

”

der og forkæler forbrugerne.

Da kundernes behov og efterspørgsel løbende ændres, vil grundsortimentet i
Tulip TimeOut følge markedets udvikling og være dynamisk.
Derudover arbejder Tulip TimeOut målrettet med at udvikle et sundere alternativ med mere groft brød og mindre fedt.
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VORES STORE
FAMILIE

KUNDESERVICE
3327 1000

makes good food taste better

DENCON FOODS A/S er en dansk ejet virksomhed, som er specialiseret i salg af ferske og frosne varer
til detail, industri og engros. Vi har over 800 varenumre på køl og frys og importerer fødevarer fra hele verden.
Hovedkontoret er placeret i Haderslev, hvor DENCON FOODS hver dag servicerer kunder fra vores EU-godkendte
køle-frysehus på 7000 m2 (aut. nr. 897 EØF). Vi lægger vægt på service, fleksibilitet, innovation og kvalitet.

www.denconfoods.com

DENCON FOODS A/S | Finlandsvej 16 | 6100 Haderslev | Tlf. 74 53 43 55 | www.denconfoods.dk
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Vi forventer, du er loyal
I samarbejdet mellem Tulip og forhandleren er der en række krav til begge
parter, som skal opfyldes for at sikre det optimale udbytte.

Blandt andet er der en række lovgivningsmæssige krav til personer,
der professionelt skal beskæftige sig med fødevarer. Det betyder, at:
• Forhandleren skal være momsregistreret
• Forhandleren skal have gyldigt næringsbrev og hygiejnebevis eller være
tilmeldt hygiejnekursus
• Forhandleren skal tegne alle lovpligtige forsikringer
• Forhandleren køber og sælger produkterne i eget navn og for egen regning
• Forhandleren overholder de forhold, der er beskrevet i konceptmanualen
omkring eksempelvis tilberedning, salg og markedsføring.

Tulip forpligter sig til:
• Løbende produktudvikling
• At udvikle og gennemføre markedsføring
• At udvikle og præsentere konceptmateriale
• Stille forretningsmæssige kendetegn og varemærker til forhandlerens
disposition
• At tilbyde regelmæssig konsulentbistand
• Sikre gode leverandøraftaler
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” Dårlig mave giver dårlige oplevelser. Derfor

er fødevaresikkerhed et nøgleord hos Tulip. Vi

overholder nogle af de strengeste hygiejnekrav,
og med Tulip som leverandør kan du servere mad

”

med en god mavefornemmelse.
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TFC Fast Food A/S

Tulipvej 1

8940 Randers SV

Tlf.: . +45 8910 5600

