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     Alustame mahlarevolutsiooni! 

•  Ettevõte alustas tegevust 2015. aasta jaanuaris; esimesed tooted turul 2016 oktoobris. 

•  Esimene ettevõtte Baltikumis ja Põhjamaades, mis hakkas ise tootma  
•  külmpressitud, pastöriseerimata kõrgkvaliteetseid mahedaid mahlasid,  
•  kasutades uudset HPP (High Pressure Processing) tehnoloogiat (kõrgsurvepressi meetod). 
•  Võimalikult palju kohalikust regiooni toorainest 

•  Professionaalne meekond, kellel on varasem kogemus joogitööstuses. 

•  Sihtturud: Baltikum, Skandinaavia ja Euroopa. 
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   Mahlaturu taust 
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•  Mahlaturul on suur potensiaal (kasvav trend), et suurendada kõrgkvaliteetsete mahlade segmendi turuosakaalu. 

•  Ameerikas on pastöriseerimata ning mahedate  mahlade trend suuresti kasvanud viimase 5 aasta jooksul. 

•  Froosh on teinud seda sama viie aasta jooksul Skandinaavias ning nüüd laieneb Euroopasse.  

•  Uudsete värskete mahlade turul on suur potensiaal tänu uudse tehnoloogia, HPP (high pressure processing) 

•  HPP jõudnud Euroopasse-> Ettevõtteid on tekkinud nii Hollandisse, Portugali, Saksamaale, Inglismaale. 

•  Skandinaavias, Baltikumis kui ka Euroopas tervikuna oli küllaldaselt ruumi turuletulijale! 
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   Meie turg 
       

•  Baltikum 
•  Kohalikud ‘’kodused’’ turud 

•  Skandinaavia (Soome, Rootsi + Norra, Taani) 
•  Laiendatud “koduturg” 

•  Saksamaa 
•  Mahedale orienteeritud turg 

•  Prantsusmaa, Inglismaa, Belgia jne.  
•  Suured turud, mis ootavad Põhjamaade mahetooteid 
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   Bränd: Põhjamaine  

•  Bränd on väljatöötatud koostöös Eesti-Soome agentuuriga. 

•  HeyDay tähendab elu tipphetke ja on lihtsalt arusaadav erinevates keeltes. 

•  HeyDay on registreeritud ning heakskiidetud EU riikides. 

•  Pakendi disain ja eriline kolmnurkne pudel kaitstud. 

06.11.17 Ettekanne 6 



06.11.17 Ettekanne 7 



   Miks revolutsioon? 
•  100%  mahe tooraine-> kasvav trend. 

 

•  Kohalikud supermarjad, ürdid & teised toorained Põhjamaa metsadest->meie enda tootearendus. 

•  Ehedad ning tasakaalus retseptid-> ainult värske tooraine. 

•  Külmpressitud, pastöriseerimata-> alles jäävad nii vitamiinid kui ka mahla värske maitse. 

•  Kogu protsess algusest lõpuni on külmas (tootmine 2-4C, müügipunktid 4-6C) 

•  Ei ole kasutatud kontsentraati ega muid lisandeid. 

•  Ei ole lisatud suhkrut- ainult mahl värskest, mahedast toorainest! 
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www.heyday.eu 
 
 
 

Janno Veskimäe 
Tegevjuht 

janno@heyday.eu 
+372 50 99 387 
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