
SWEETVILLE
C O N F E C T I O N A R Y
ALL YOU GOT TO DO 

IS TASTE IT



FABRIKEN
• Konditorifabriken ”Sweetville” grundades år 2012 och har sedan dess 

hunnit bli en av de ledande producenter av konditori i södra 
Ryssland.

• Våra produkter finns redan i 47 regioner i Ryssland och även 
utomlands. 

• Tack vare vår unika recept så har vi lyckats skapa en produkt som 
skiljer ut sig på hyllorna och som uppskattas av de små till de mest 
erfarna konsumenterna.

• Vid tillverkning av våra produkter så använder vi endast ekologiska 
närproducerade råvaror både för att inte belasta miljön men även för 
att våra kunder ska kunna få uppleva den unika smaken i varje bit.

• Vid start behövde vi inte välja mellan kvalite och budget utan vi 
kunde satsa fritt på att skapa bästa möjliga produkt tack vare 
regionen fabriken ligger i. Stavropol regionen är en av Rysslands mest 
produktiva och jordbruksvänliga regioner för lantmänn vilket gav oss 
möjlighet att sätta höga krav på ingredienter som vi behöver för att 
baka 22 olika sorter kakor och det har uppskattats av våra 
konsumenter. 



CERTIFIKAT OCH 
KVALITETSKONTROLLER 

• Fabriken och produktionen genomgår ständiga kontroller av 
SES (Sanitary and Epidemiological Station) vilket garanterar 
hög kvalite på våra produkter. 

• Vi har även internationell certifikat ISO 22000 och 
producerar våra produkter strikt enligt inhemska 
lagstiftningen GOST.

• Det görs även interna kvalitetskontroller på varorna daglien 
innan produkterna packas för att våra komsumenter ska 
vara säkra på att de får den bästa produkten när de väljer 
oss. 

• Innan ingredienterna och förpackningarna används så testas 
även de av våra medarberare att de håller ekologi och 
hygien krav som vi ställer på våra leverantörer.



P R O D U K T E R

Socker, sesam 
och vallmo 
smak

Milky och
creamy 
smak

Chocolate 
icing och

Choklad smak

Baked milk 
och vanilj 
smak 

Unik recept och 
smakkombination

100% Naturella 
ingredienser

Inga GMO



LOGISTIK 

• Vi jobbar endast med de största, välrenomerade 
logistik företag strikt enligt INCOTERMS och har 
ständig kontakt med föraren för att kontrollera 
att leveranstiderna hålls. 

• Våra tull brokers förbereder och kontrollerar att 
alla nödvändiga dokument finns tillgängliga vid 
gränsen till EU. 

• Lastbilar som transporterar våra produkter är 
utrustade med refrigerator som ser till att    
under hela resans gång hålls den nödvändiga 
tempraturen vid olika väderförhållanden under  
transporten. 



FÖRPACKNINGAR



TILL DISTRIBUTÖRER 

• Fabriken år 2017 omsatte ca 2,5 miljoner USD   

• Idag så har vi möjlighet att leverera upp till 500 ton av färdig produkt till Europa varje 
månad. 

• Vår ambition är primärt att utforma en god långtidsrelation med våra distributörer 
där vi ger direkt marknadsförings och återvinnings stöd m.m.

• Vi har en fungerande bonussystem för våra distributörer som börjar gälla redan vid 
första överenskommelse. 

• Vi erbjuder en unik konkuranskraftig produkt med hög potential och hög kvalite. 

• Betalningssätt utformas efter varje distributör undividuellt. 



KONTAKT

För mer information är ni välkomna att kontakta oss

Kontaktperson:

CEO Alexander Verbitsky

”LLC Partner” – ”Sweetville Confectionary” Subsidiary Company  

+79283193628

verbitsky.alexander26@gmail.com

www.sladevil.com

mailto:verbitsky.alexander26@gmail.com

