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Új, lágy ízű szénsavmentes ásványvízzel jelentkezik a Theodora
Budapest, 2016. július 25.

Nyárra időzítette új szénsavmentes természetes ásványvizének
debütálását
a
Theodora.
Magyarország
legtradicionálisabb
ásványvízmárkája a fogyasztói igényeknek megfelelve most selymes ízű
termékkel jelentkezik.
A Theodora Kereki szénsavmentes termékcsalád új, rózsaszín csomagolású tagja
selymes ízével a fogyasztói szokásokra reagál, Magyarországon ugyanis a
fogyasztók többnyire a lágy ízű ásványvizeket részesítik előnyben. Emellett
globálisan és itthon is jellemző tendencia a szénsavmentes termékek egyre
növekvő népszerűsége.
Az egyedülálló természeti környezetben, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban
található, festői Káli-medencében eredő Theodora Kereki természetes ásványvíz
új, rózsaszín csomagolásban, 0,5 és 1,5 literes kiszerelésben kapható a legtöbb
nagyobb áruházláncban. A vendéglátóhelyeken elérhető, 0,33 és 0,75 literes
üveges kiszereléssel pedig idén nyártól az új termék mellett a teljes Theodora
termékcsalád esetében megújult, letisztult, modern formában találkozhatnak a
fogyasztók.
A Theodora a nyár folyamán számos fesztiválon megjelenik. A Bánki-tó fesztivál,
a Fishing on Orfű és a dunaújvárosi Rockmaraton után a következő hetekben a
Badacsonyi Borhét, a balatonalmádi Hungarikum Fesztivál, a Paloznaki Jazz
Piknik, az Ördögkatlan fesztivál, valamint a balatonfüredi Anna-bál látogatói is
megkóstolhatják az új Theodora ásványvizeket.

Céginformáció
A Central Europe Mineral Water Holdingot 2015-ben hozta létre a Karlovarské Minerální
Vody Group-ot (KMV) tulajdonló olasz Pasquale család, illetve a Szentkirályi Ásványvíz
tulajdonosa, Balogh Levente. 2015 márciusában a CEMW Holding tulajdonába került a
Kékkúti Ásványvíz Zrt., majd azt követően 2015 áprilisában a Szentkirályi Ásványvíz Kft
is. A cégvásárlásokat követően Balogh Levente a CEMW Holding meghatározó kisebbségi
tulajdonosa, valamint a társaság elnöke lett.
A Szentkirályi Ásványvíz Kft. és a Kékkúti Ásványvíz Zrt. egyesülésével létrejövő
Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. Magyarország piacvezető ásványvíz- és üdítőipari
társasága. A tulajdonában lévő Szentkirályi, Emese, Theodora Kékkúti és Theodora
Kereki, valamint a forgalmazott S. Pellegrino, Acqua Panna és Perrier márkákon, továbbá
az általa palackozott és forgalmazott Nestlé Aquarelen keresztül a cég egyaránt jelen van
az ásványvizek, ízesített ásványvizek, valamint a szénsavas üdítőitalok piacán.
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