
1



2 01

SPIS TREŚCI

Wstęp          01
Naturalny produkt         03
Sports Cof fee Moc         04
Sports Cof fee Moc+        05
Sports Cof fee Extra Moc        06
Sports Cof fee dla biegaczy       07
Fitness Cof fee         08
Własny Branding         09
Kawy Brandowane         10
Kontakt          11

MIŁOŚĆ DO KOFEINY
I PASJA DO SPORTU
Miłość do kofeiny i pasja do sportu stały się kanwą do 
stworzenia pierwszej na rynku kawy dla sportowców.  
Sports Coffee to produkt intensywny i wyrazisty 
w smaku, który zawiera więcej kofeiny niż 
standardowe, dostępne na półkach sklepowych 
odmiany kaw, a przy tym posiada mniej kalorii. 
Jedna filiżanka dostarcza codziennej porcji energii dla 
wyczynowców, osób aktywnych fizycznie i zawodowo 
oraz tych, którzy kochają się ruszać i dbać o swoją 
sylwetkę.

Nasza kawa nie tylko działa pobudzająco, ale 
także podnosi odporność na zmęczenie, poprawia 
koncentrację i pamięć, a także przyśpiesza metabolizm 
i spalanie tłuszczu.  
Co więcej – dzięki większej zawartości kofeiny wpływa 
pozytywnie na nasze samopoczucie, wyzwalając 
„hormon szczęścia”, czyli endorfinę, a także 
dopaminę, serotoninę i adrenalinę.
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PRODUKT 
NATURALNY

Z BRAZYLIJSKICH
PLANTACJI
Produkt jest w pełni naturalny — stanowi mieszankę 
kilku odmian kawy w odpowiednio dobranych 
proporcjach. Subtelny dla nosa i podniebienia, 
zapewnia wyjątkowe doznania aromatyczne 
i smakowe, do których będziemy regularnie powracać.  

Ziarna naszej kawy pochodzą z najlepszych 
brazylijskich plantacji, gwarantujących naturalną 
uprawę bez użycia szkodliwych pestycydów, gdzie 
pracujący tam ludzie dostali za swoją pracę uczciwe 
wynagrodzenie.

Sports Coffee jest doskonałym i przede wszystkim 
w 100% naturalnym (bez żadnych dodatków) 
zastępstwem dla odżywek, żelów czy innych 
sztucznych produktów energetycznych. Mieszkanki 
kaw stanowią tajemnicą handlową producenta, co 
sprawia, że nikt nie podrobi jej walorów aromatyczno–
smakowych oraz wartości energetycznych
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SPORTS COFFEE SPORTS COFFEE
MOC MOC+
Kawa palona ziarnista o średniej zawartości kofeiny 
i migdałowo–czekoladowym posmaku, bez śladów 
goryczki i kwaskowatości. Charakteryzuje się bardzo 
głęboki aromatem. Uprawiana jest na wysokości 
900–1300 m n.p.m. Idealnie nadaje się do parzenia 
w ekspresie ciśnieniowym i przelewowym. Produkt 
polecany jest osobom aktywnym zawodowo, 
uprawiającym rekreacyjnie sport oraz dbającym 
o dobre samopoczucie, zdrowie, a także swoją 
sylwetkę. Stanowi naturalną i smaczniejszą odpowiedź 
na wszechobecne odżywki, żele i szkodliwe 
wspomagacze. 
Produkt jest w pełni naturalny, pochodzi z najlepszych 
brazylijskich upraw bez użycia pestycydów.

Kawa palona ziarnista o wyrazistym smaku i aromacie 
z nutą orzechów. Charakteryzuje ją czekoladowy smak 
i jedwabista crema. Idealna na rozpoczęcie poranka. 
Jedna filiżanka kawy Sports Coffee Moc+ dostarczy 
dzienną porcję energii oraz pobudzi organizm do 
wysiłku w trakcie joggingu, wizyty na siłowni, 
jeździe na rowerze czy podczas innej formy treningu. 
Produkt jest w pełni naturalny, pochodzi z najlepszych 
brazylijskich upraw bez użycia pestycydów.

Moc:

Aromat:

Kwasowość:

Palenie:

Gramatura: 250g / 500g / 1000g

Moc:

Aromat:

Kwasowość:

Palenie:

Gramatura: 250g / 500g / 1000g

KAWA PALONA ZIARNISTA KAWA PALONA ZIARNISTA
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SPORTS COFFEE BY SPORTS COFFEE
EXTRA MOC DLA BIEGACZY
Kawa palona ziarnista, pobudzająca i aromatyczna. 
O bardzo intensywnym, wyrazistym smaku kakao 
i orzechów. Duża dawka mocy to efekt idealnie 
dobranych proporcji kaw. Produkt polecany jest przez 
profesjonalnych sportowców. 
Sports Coffee Extra Moc pobudza organizm do 
maksymalnego wysiłku oraz pozwala utrzymać 
koncentrację przez dłuższy czas. To idealna 
propozycja dla osób intensywnie trenujących, 
prowadzących wyjątkowo aktywny fizycznie 
i umysłowo tryb życia. Produkt jest w pełni naturalny, 
pochodzi z najlepszych brazylijskich upraw bez użycia 
pestycydów.

Kawa pobudzająca i aromatyczna, o bardzo 
intensywnym, wyrazistym smaku kakao i orzechów. 
Duża dawka mocy to efekt idealnie dobranych proporcji 
kaw. Produkt przeznaczony jest dla biegaczy i wszystkich 
fanów joggingu. Dzięki wysokiej zawartości kofeiny 
zapewnia dodatkowe „paliwo” dla maratończyków 
i miłośników długich dystansów. Sprawdzi się jako 
zastrzyk extra energii przed zawodami lub codziennym, 
ciężkim treningiem. Produkt doceniają profesjonalni 
biegacze oraz triatloniści, jak również amatorzy-
pasjonaci „truchtania”.

Ambasadorką kawy jest Agnieszka Janasiak
— polska lekkoatletka, specjalistka od długich 
dystansów, reprezentantka Olimpii Poznań. Srebrna 
medalistka mistrzostw Polski w maratonie, Dębno 2009, 
zwyciężczyni Poznań – Wings for Life World Run 2016.

Moc:

Aromat:

Kwasowość:

Palenie:

Gramatura: 250g / 500g / 1000g

Moc:

Aromat:

Kwasowość:

Palenie:

Gramatura: 250g / 500g / 1000g

KAWA PALONA ZIARNISTA KAWA PALONA ZIARNISTA
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SPORTS COFFEE
FITNESS
Kawa o wyrazistym smaku i aromacie z nutą 
orzechów. Charakteryzuje ją czekoladowy smak 
i jedwabista crema. Kawa Fitness dostarczy niezbędnej 
energii do codziennych treningów, pobudzając 
organizm do maksymalnego wysiłku i koncentracji. 
Produkt jest w 100% ekologiczny, pochodzący 
z najlepszych brazylijskich upraw 
(bez użycia pestycydów).

Produkt dedykowany wszystkim fanom Fitnessu.

Ambasadorką kawy jest Ludmiła Wojdak
— zawodniczka Hutnika Warszawa, jedna 
z najbardziej utytułowanych zawodniczek bikini 
fitness, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski 
i Europy. Propagatorka zdrowego trybu życia 
i odżywiania.

Moc:

Aromat:

Kwasowość:

Palenie:

Gramatura: 250g / 500g / 1000g

KAWA PALONA ZIARNISTA KAWA PALONA ZIARNISTA

WŁASNY 
BRANDING
Oferujemy możliwość wyprodukowania kawy 
z własną, spersonalizowaną etykietą, na której może 
się znaleźć zdjęcie, wizerunek klienta lub logo firmy. 
Kawa brandowana stanowi doskonałe narzędzie 
promocyjne oraz sposób na „podreperowanie” 
finansów. Produkt ze spersonalizowaną etykietą na 
pewno zainteresuje zawodników, kibiców oraz lokalną 
społeczność.

Kawa charakteryzuje się wyrazistym smakiem 
i aromatem z nutą orzechów. Ponadto wyróżnia ją 
czekoladowy smak i jedwabista crema.

Moc:

Aromat:

Kwasowość:

Palenie:

Gramatura: 250g / 500g / 1000g
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KAWY BRANDOWANE
— KTÓRE WYKONALIŚMY
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AGNIESZKA
JANASIAK

LUDMIŁA
WOJDAK

Polska lekkoatletka, specjalistka od długich dystansów, 
reprezentantka Olimpii Poznań. Srebrna medalistka 
mistrzostw Polski w maratonie 
(Dębno 2009), zwyciężczyni Poznań – Wings for Life 
World Run (2016) oraz IV Ostrowskiego Ice Mat 
Półmaratonu. Druga zawodniczka Poznań Marathon 
2009, 3. miejsce w Galaxy International Marathon 
Macau (Chiny). Coach, mgr Fizjoterapii, biegowy 
trener personalny, organizatorka imprez biegowych 
oraz propagatorka zdrowego stylu życia.

Rekordy życiowe
bieg na 10 kilometrów – 34:57 (2012)
półmaraton – 1:15:49 (2009)
maraton – 2:37:33 (2009)

Pierwsza zawodniczka sekcji bikini fitness klubu 
Hutnik Warszawa, jedna z najbardziej utytułowanych 
zawodniczek w historii tej dyscypliny. Wielokrotna 
reprezentantka kraju, medalistka mistrzostw Polski 
i Europy. Stawała na podium w zawodach z cyklu 
Pucharu Polski, zajmowała punktowane miejsca na 
mistrzostwach świata. Aktualnie startuje w kategorii 
Weteranek. Propagatorka zdrowego trybu życia 
i odżywiania. Uprawia również pole dance.

Życie jest za krótkie, żeby siedzieć, 
oglądać telewizję i nie cieszyć się nim!

Jesteśmy CUDEM, więc Ciało, Umysł 
i Dusza potrzebują do szczęścia 

równowagi....

NASI AMBASADORZY NASI AMBASADORZY
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PRZEMYSŁAW POPEK

m.hasik@sportscoffee.eu
+48 535 999 689

p.popek@sportscoffee.eu
+48 534 171 799

MICHAŁ HASIK
ul. Marymoncka 105/52

01–813 Warszawa
kontakt@sportscoffee.eu

www.sportscoffee.eu

BUSINESS&SPORT GROUP SP. Z O.O.


