
Prezentacja marki



 Przedsiębiorstwo z 29 letnią tradycją oraz POLSKIM kapitałem

 Agrecol Sp. z o.o. lider na rynku nawozów ogrodniczych, w tym naturalnych

biohumusów, preparatów do pielęgnacji roślin oraz Środków Ochrony Roślin 

z przeznaczeniem na rynek Hobby

 Właściciel i kreator marek Agrecol, Arox, Agra, Cios

 Producent innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań w zakresie opakowań

Geneza powstania

Jesteśmy częścią grupy:



Amfory
BALSAMY UNIWERSALNE

Uniwersalne środki myjąco-pielęgnujące do mycia
podłóg oraz innych powierzchni z paneli, pcv, drewna
lakierowanego, gresu oraz mdf.
Idealne rozwiązanie do mycia mebli, glazury,
parapetów i ram okiennych.

BALSAMY 
DO MYCIA I PIELĘGNACJI DOMU



Amfory
BALSAMY UNIWERSALNE

- skoncentrowana formuła – najwyższa wydajność z butelki: 22 mycia

- kosmetyczne kompozycje zapachowe – zarówno w tradycyjnych
zapachach, jak również w zapachach perfumeryjnych

- pielęgnująca formuła myjąca zawierająca składnik zmiękczający
wodę, który zwiększa skuteczność mycia

- niepowtarzalny design opakowania jako całości: funkcjonalny kształt
butelki i wielosystemowy sposób dozowania (doza w nakrętce 20ml
oraz flip-top pozwalający dozować dowolną ilość produktu)

- „gwarancja marży” dla każdego uczestnika łańcucha dostaw

CECHY PRZEWAGI KONKURENCYNEJ



NAJBARDZIEJ SKONCENTROWANA FORMUŁA NA 
RYNKU 

MILL clean: 40ml na 5l

Ajax: 60ml na 5l

Sidolux: 50ml na 5l

Ludwik: 90ml na 5 l

Biedronka: 80ml na 5l

*wg danych określonych przez poszczególnych producentów 
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MILL clean Sidolux Ajax Cler Ludwik

jednorazowa doza produktu dla produktów 
uniwersalnych

Amfory
BALSAMY UNIWERSALNE



Amfory
BALSAMY UNIWERSALNE

✓ MARSYLSKIE PŁATKI
MYDLANE 

✓ MAJOWY PORANEK✓ WSPOMNIENIE CEJLONU ✓ SKARBY LASU



✓ ZŁOTO ORIENTU✓ MAGICZNY OGRÓD ✓ WIELKI BŁĘKIT

NOWOŚCI

Amfory
BALSAMY UNIWERSALNE



Pozycjonowanie cenowe
BALSAMY UNIWERSALNE

Cena cennikowa: 6,99 zł netto



Flakony
BALSAMY SPECJALISTYCZNE

SPECJALISTYCZNE BALSAMY
DO PIELĘGNACJI PODŁÓG 



- skoncentrowana formuła – najwyższa wydajność z butelki: 22 mycia

- kosmetyczne kompozycje zapachowe – w każdym przypadku
kompatybilne z wyobrażeniem idealnego zapachu dla danej
powierzchni

- pielęgnująca formuła myjąca – w każdym przypadku zawierająca
składnik, który zwiększa skuteczność mycia i gwarantuje dodatkową
pielęgnacyjną ochronę: aloes – pcv, gres, składniki
antyelektrostatyczne - panel, woski i oleje - drewno olejowane

- niepowtarzalny design opakowania jako całości: funkcjonalny kształt
butelki i wielosystemowy sposób dozowania (doza w nakrętce 20ml,
flip-top pozwalający dozować dowolną ilość produktu)

- „gwarancja marży” dla każdego uczestnika łańcucha dostaw

CECHY PRZEWAGI KONKURENCYNEJ

Flakony
BALSAMY SPECJALISTYCZNE



Flakony
BALSAMY SPECJALISTYCZNE

✓ Gres, terakota, kamień✓ Panele i drewno
lakierowane

✓ PODŁOGI DREWNIANE:
olejowane i woskowane

✓ PCV i linoleum



Pozycjonowanie cenowe
BALSAMY SPECJALISTYCZNE

Cena cennikowa: 
- 9,99 zł netto
-19,99 zł netto (balsam do drewna 

olejowanego i woskowanego)



Eliksiry
PŁYNY DO MYCIA SZYB I LUSTER

PŁYNY DO MYCIA szyb i luster

Płyny nie tylko przywracają blask czyszczonym
powierzchniom, nie pozostawiając smug i zacieków,
ale również umilają sprzątanie przyjemnym, świeżym
i kosmetycznym zapachem: WSPOMNIENIA CEJLONU,
MAJOWEGO PORANKA CZY MARSYLSKICH PŁATKÓW

MYDLANYCH



- zawiera alkohol – Izopropanol 5%, gwarantujący wysoki
współczynnik odparowywania, nie pozostawia smug i zacieków

- kosmetyczne kompozycje zapachowe – gwarantujące zniwelowanie
do minimum zapachów alkoholu i chemii

- najnowszy triger najlepszego światowego producenta (Guala) –
gwarantujący bezproblemowe działanie produktu i możliwość
wykorzystania opakowania do innych produktów do rozpylania

- niepowtarzalny design opakowania jako całości: połączony
z funkcjonalnym ergonomiczny kształtem i bezpieczeństwem
użytkowania

- „gwarancja marży” dla każdego uczestnika łańcucha dostaw

CECHY PRZEWAGI KONKURENCYNEJ

Eliksiry
PŁYNY DO MYCIA SZYB I LUSTER



✓ MARSYLSKIE PŁATKI
MYDLANE 

✓ MAJOWY PORANEK✓ WSPOMNIENIE CEJLONU

Eliksiry
PŁYNY DO MYCIA SZYB I LUSTER

Po raz pierwszy 
zapach użyty w tej 

kategorii! 



Pozycjonowanie cenowe
Płyny do mycia szyb i luster

Cena cennikowa: 5,99 zł netto



Balsamy
BALSAMY CZYSZCZĄCE

Balsamy czyszczące dla Twojego domu

Czyszczenie i pielęgnacja w jednym 
produkcie, z ukierunkowanym 
zastosowaniem.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA 
POWIERZCHNI KUCHENNYCH

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
POWIERZCHNI W ŁAZIENCE

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
WIELU POWIERZCHNI W KAŻDYM DOMU



- silne kierunkowe receptury – gwarantują skuteczność działania na
zabrudzenia określone w etykietach

- kosmetyczne kompozycje zapachowe – gwarantujące zniwelowanie
do minimum zapachów silnych środków aktywnych

- najnowszy triger najlepszego światowego producenta (Guala) –
gwarantujący bezproblemowe działanie produktu i możliwość
wykorzystania opakowania do innych produktów do rozpylania

- niepowtarzalny design opakowania jako całości: połączony
z funkcjonalnym ergonomiczny kształtem i bezpieczeństwem
użytkowania

- „gwarancja marży” dla każdego uczestnika łańcucha dostaw

CECHY PRZEWAGI KONKURENCYNEJ

Balsamy
BALSAMY CZYSZCZĄCE



✓ KUCHNIA ✓ ŁAZIENKA✓ UNIWERSALNY

NOWOŚCI

Balsamy
BALSAMY CZYSZCZĄCE



Promocja 

Balsamy
BALSAMY CZYSZCZĄCE

✓ ŁAZIENKA
Obowiązuje: do 31 marca 2018 lub do wyczerpania zapasów 

✓ KUCHNIA



Pozycjonowanie cenowe
Balsamy czyszczące

Cena cennikowa: 7,99 zł netto



Pielęgnacja
BALSAMY NABŁYSZCZAJĄCE

Balsamy nabłyszczające

Płyny nie tylko przywracają blask czyszczonym
powierzchniom, nie pozostawiając smug i zacieków,
ale również umilają sprzątanie przyjemnym, świeżym
i kosmetycznym zapachem: WSPOMNIENIA CEJLONU,
MAJOWEGO PORANKA CZY MARSYLSKICH PŁATKÓW

MYDLANYCH



- sprawdzone kierunkowe receptury – gwarantują skuteczną warstwę
ochronną i nabłyszczającą na powierzchniach określonych
w etykietach

- kosmetyczne kompozycje zapachowe – niwelujące zapach baz
produktów i uprzyjemniające aplikację bezpośrednią

- niepowtarzalny elegancki design opakowania wyróżniający markę
w kategorii nabłyszczania podłóg

- „gwarancja marży” dla każdego uczestnika łańcucha dostaw

CECHY PRZEWAGI KONKURENCYNEJ

Pielęgnacja
BALSAMY NABŁYSZCZAJĄCE



MILL clean DREWNO i PARKIET to preparat do odżywiania, nabłyszczania i ochrony podłóg
drewnianych (deski, parkiet, mozaika).

MILL clean GRES, TERAKOTA i KAMIEŃ to preparat do odżywiania,
nabłyszczania i ochrony podłóg twardych wykonanych z płytek
gresowych, terakoty, kompozytu, konglomeratu i kamienia.

MILL clean PANELE i LINOLEUM
to preparat do odżywiania, nabłyszczania i ochrony
podłóg wykonanych z paneli laminowanych, linoleum
i płytek PVC.

NOWOŚCI

Pielęgnacja
BALSAMY NABŁYSZCZAJĄCE



Pielęgnacja
BALSAMY NABŁYSZCZAJĄCE

Promocja 

Obowiązuje: do 31 marca 2018 lub do wyczerpania zapasów 



Pozycjonowanie cenowe
Balsamy nabłyszczające

Cena cennikowa: 7,65 zł netto



Profesjonalne produkty
do zadań specjalnych

Gruntowne czyszczenie 
silnych zabrudzeń

Zwo
PRODUKTY FUNKCJONALNE



- nowoczesne receptury, opracowane z najlepszymi instytutami
naukowymi – zapewniające najwyższą skuteczność działania

- profesjonalne zamknięcia „bezpieczne” – gwarancja ochrony przed
dziećmi i bezpieczeństwa przechowywania

- „gwarancja marży” dla każdego uczestnika łańcucha dostaw

CECHY PRZEWAGI KONKURENCYNEJ

Zwo
PRODUKTY FUNKCJONALNE



• Dzięki zastosowaniu specjalnej formuły „NANO
clean”, zawierającej nano dwutlenek krzemu,
preparat znakomicie chroni przed wtórnym
osadzaniem zanieczyszczeń i zapobiega
zaparowywaniu.

• Specjalna, skoncentrowana formuła produktu
sprawia, iż MILL clean UMYJE to idealne
rozwiązanie podczas mycia gładkich
powierzchni myjkami do okien/odkurzaczami
do szyb.

• Mill clean UMYJE nie tylko efektywnie
i sprawnie, bez smug i zacieków, wyczyści tafle
szkła, gładkie blaty, połacie luster, ale przede
wszystkim nada czyszczonym powierzchniom
krystalicznego blasku.

MILL clean UMYJE niezwykle
skuteczny płyn do mycia szyb, luster 

1,22l

Profesjonalne produkty
do zadań specjalnych

Gruntowne czyszczenie 
silnych zabrudzeń

NOWOŚĆ

Zwo
PRODUKTY FUNKCJONALNE



Pozycjonowanie cenowe
ZWO

Cena cennikowa: 
- 10,39 zł netto - zmyje

- 8,99 zł netto – wyczyści

- 9,99 zł netto - odplami



Ampułki
BALSAMY UNIWERSALNE

✓ MARSYLSKIE PŁATKI
MYDLANE ✓ MAJOWY PORANEK

✓ SKARBY LASU

✓ ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ



Ampułki
BALSAMY UNIWERSALNE

Innowacyjny sposób pakowania pojedynczych doz (42 sztuki) w atrakcyjny podajnik

sprzedażowy typu display

Niewielka powierzchnia wymagana do ekspozycji

Gwarancja wygenerowania kilkunastokrotnie wyższej marży dla sklepu z cm² półki

vs. tradycyjna forma chemii gospodarczej

Atrakcyjny wygląd zachęcający z półki konsumentów

Produkt w marce regularnie wspieranej marketingowo i obecnej na rynku

w innowacyjnej formie



Ampułki
BALSAMY UNIWERSALNE

Niepowtarzalna kosmetyczna kompozycja zapachowa

Unikalny design ampułki

Pielęgnacyjna formuła myjąca

Długotrwały zapach

Żelowa, skoncentrowana konsystencja

Praktyczne dozowanie ampułki

Innowacyjna forma w segmencie chemicznym potwierdzona doświadczeniem



AMPUŁKI
Promocja jesienna!

Nowa super cena:

0,63 zł netto

Obowiązuje: do 31 marca 2018 lub do wyczerpania zapasów 



DYSTRYBUCJA i WSPARCIE MARKETINGOWE

✓ STANDY

TV

✓ Roll-up



Tworzymy innowacyjne rozwiązania i technologie jutra


