


Компания Спрауд е създадена 

в Малмьо, Швеция, през 2018 г. 

Нашата цел е да направим 

достъпно за възможно най-

много хора най-доброто мляко 

на растителна основа в света 

по отношение на вкус, 

използване на възобновяеми 

източници и хранителни 

качества. 

ВКУСНО 

УСТОЙЧИВО 

ХРАНИТЕЛНО 



В Спрауд се заехме да разработим най-доброто на вкус мляко, което не е 

направено от животински продукти, с възможно най-нисък въглероден 

отпечатък и с възможно най-ниско съдържание на захар. 

Ето защо избрахме необикновения грах. Грахът е един от най-

възобновяемите растителни протеинови източници, тъй като изисква по-

малко вода от бадемите или от овеса и не съдържа алергени и глутен. 

Нашата кремообразна консистенция и неутрален вкус означава, че 

можете да го използвате както бихте използвали мляко, но без 

послевкуса, който могат да дадат другите млека на растителна основа. 

НАШАТА ИСТОРИЯ 

ВКУСНО 

ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ 

БЕЗ АЛЕРГЕНИ 
1во поколение – соя, овес, ориз 

2ро поколение – ядки: лешник, кашу, кокосов орех, бадем 

3то поколение – бобови, грах, коноп, ленено семе 



ИСТОРИЯ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ИЗТОЧНИЦИ! 



ТАРГЕТ ГРУПА 

ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И УСТОЙЧИВОСТ 

МИКРООБЩНОСТИ 

 Вегани 

 Баристи  

 Студенти 

 Насочено към група хора със споделени ценности. Загрижени 

за здравето си, търсещи продукти на растителна основа. 

Те са вегетарианци /вегани/флекситарианци. 

Основна таргет група: жени, флекситарианци, 20-40 годишни 



РАЗВИТИЕТО НА СПРАУД 

2018 

Швеция, ICA 

2019 

Хранителни заведения в Швеция в 

средата на годината; Норвегия, 

Дания, Финландия продажби на 

дребно и Хранителни заведения май; 

Обединеното Кралство Продажби на 

дребно и в хранителни заведения 

2020 

Януари – Полша, Чехия, Литва, Естония, 

Гърция, Швейцария 

Април – САЩ, Канада  

Юни – Германия, Нидерландия, Белгия, 

Тайван, Южна Корея, Франция 

 



ПРОДУКТОВА ГАМА  2020 

Спрауд Оригинал Спрауд Шоколад Спрауд Неподсладенo 
 (май 2020) 

Спрауд Бариста 



 
 

  

 Спрауд Оригинал 
БЕЗ 

АЛЕРГЕНИ 

БЕЗ 
ЖИВОТИНСКИ 

ПРОИЗХОД, 
СОЯ И ГЛУТЕН 

2 г 
ПРОТЕИН 

/100 мл 

• По-богат и по-силен вкус 

• По-малко сладък 

• Подходящ за всякакви зърнени храни, 

каши или при приготвяне на храна 

 
• Същото съдържание на калций като полуобезмасленото мляко 

• Добавени витамини D2, B2 и B12 

• С ниско съдържание на захар (<30% в сравнение с овесеното мляко) 

• Повече протеин от овесеното, бадемовото, оризовото и кокосовото мляко 

• Без желиращ агент 

• С голям срок на годност (365 дни) 

• Произведено в Швеция и в Канада с европейски и канадски грах 

 

САМО 1.8 г 
ЗАХАР / 
100 мл 



 
 

Спрауд Бариста 

• Неутрален вкус, който се съчетава добре с кафе и чай 

• Дълготрайна пяна 

• По-малко сладко 

• Кремообразна консистенция 

 

• Същото съдържание на калций като полуобезмасленото мляко 

• Добавени витамини D2, B2 и B12 

• С ниско съдържание на захар (<30% в сравнение с овесеното 

мляко) 

• Повече протеин от овесеното, бадемовото, оризовото и 

кокосовото мляко 

• Без желиращ агент 

• С голям срок на годност (365 дни) 

• Произведено в Швеция и в Канада с европейски грах 

 

Най-добрият бариста на 

Швеция за 2019 

Антони Нгуен 

препоръчва 

Спрауд Бариста 

като най-добрата 

алтернатива на растителна 

основа към кафето 



 
 

  

 Спрауд Шоколад 
БЕЗ 

АЛЕРГЕНИ 

БЕЗ 
ЖИВОТИНСКИ 

ПРОИЗХОД, 
СОЯ И ГЛУТЕН 

2 г 
ПРОТЕИН 

/100 мл 

• 35% по-малко захар от овесените млека 

• За закуска, между храненията и за тренировка 

• С богат вкус 

 
• Същото съдържание на калций като полуобезмасленото мляко 

• Добавени витамини D2, B2 и B12 

• С ниско съдържание на захар (<30% в сравнение с овесеното мляко) 

• Повече протеин от овесеното, бадемовото, оризовото и кокосовото мляко 

• Без желиращ агент 

• С голям срок на годност (365 дни) 

• Произведено в Швеция и в Канада с европейски грах 

 

С НИСКО 
СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ЗАХАР 



 
 

 Спрауд Неподсладено 

БЕЗ 
АЛЕРГЕНИ 

БЕЗ 
ЖИВОТИНСКИ 

ПРОИЗХОД, 
СОЯ И ГЛУТЕН 

2 г 
ПРОТЕИН 

/100 мл 

• Все още богат на вкус 

• Лек 

• Подходящо за всякакви зърнени храни и каши или просто 

като чаша мляко 

 

• Същото съдържание на калций като полуобезмасленото мляко 

• Добавени витамини D2, B2 и B12 

• С ниско съдържание на захар (<30% в сравнение с овесеното 

мляко) 

• Повече протеин от овесеното, бадемовото, оризовото и 

кокосовото мляко 

• Без желиращ агент 

• С голям срок на годност (365 дни) 

• Произведено в Швеция и в Канада с европейски грах 

  

 

24 kcal              
/100 мл 



В резултат на голям брой опитвания от потребители основните 

коментари са, че вкусът на Спрауд е неутрален и е като на 

обикновеното мляко с много по-малко захар, отколкото останалите 

млека на растителна основа. 

1. Вкус  и  ниско  съдържание  на  захар  

Върви перфектно със смути, зърнени храни, каши или просто като чаша мляко. 

2. Приложение  

Популярно в кафенетата и сред баристите заради неутралния си вкус и 

образуването на пяна, която се смесва с вкуса на кафето. 

  

 

3. Естествена  комбинация  с  кафе  или  чай  

С един от най-добрите въглеродни, земни и водни отпечатъци сред всички 

растителни алтернативи. 

  

 

4. От възобновяеми  източници  

Спрауд е трето поколение растително мляко. 

Спрауд 



МАРКАТА 



РЕВОЛЮЦИОННА 

МАРКА, ОЗНАЧАВАЩА 

НАЧИН НА ЖИВОТ. 

ВЕГАН, ЧИСТО И 

МНОГО ВКУСЕНО.  
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Създадено в Швеция 



Joining the Sproud family as its UK ambassador, Gaz will be developing recipeas and promoting the dairy free alternative range of products. 
  
Originally from Cardiff in Wales, Gaz learnt to cook at a very young age with his father. He is now the author of two plant-based cookery books with his first book being sold 
worldwide and translated into five different languages. 
  
The social media influencer has completed over eight seasons of recipe videos and has just recently surpassed one million subscribers on his YouTube channel where he provides 
recipes, ideas and inspiration for a plant-based lifestyle. His latest cookbook Plants Only Kitchen has been launched this month. 

Нов уебсайт 

BeSproud.com 

 

 

 

https://besproud.com/gb/sproudlocator/
https://besproud.com/gb/sproudlocator/


Зони за промоция и маркетинг 

Нашата маркетингова дейност включва: 

 
 Връзки с обществеността 

 Google Adwords и Google Shopping 

 Социални медии 

 Платени медии 

 Използване на инфлуенсъри и сътрудници 

 Посланици 

 

 

Чрез установените канали за продажби: 

 
• В магазините за хранителни стоки (на рафт, втора позиция) 

• Уеб базирани медии на търговци на дребно 

• Чрез структурата и кампаниите на търговците на дребно  

• Канали и медии за електронна търговия 

  

 



Споделяне на истории чрез различни канали 



Връзките с медиите и използването на инфлуенсъри се засилва 

Поява в издание през Август 

Всички корици на 

Sproud през юни 



ПОСЛАННИЦИ 

ГАЗ ОУКЛИ (UK) 

• Вегански готвач  

• @AvantgardeVegan 

 

РОБИН АРЗОН (US) 

• Фитнес инструктор 

• @Robinnyc   

 

АЛЕКСАНДРА АНДЕРСОН 
(Швеция) 

• Fivesec Health 

• @Fivesechealth  

 



+359 877 550 777 

info@coffero.com 

coffero.com 


