


Marka

Batony GOODTO GO

To idealna propozycja dla osób zabieganych,  
które szukają szybkiej i pożywnej przekąski.
• Bez cukru i węglowodanów
• Bez ryzyka dla zdrowia i figury



• Batony z najmniejszą zawartością cukru i węglowodanów

• Jedne z pierwszych batonów z certyfikatem Keto! (Paleo Foundation)

• Proporcje dobrych tłuszczów i białek zgodne z dietą Keto

• Zawierają naturalne, smaczne dodatki takie jak pecan i maliny

• Wyśmienite batony o konsystencji miękkich ciasteczek

Przekąski GOODTO GO



Co to jest dieta Keto?

Dieta Keto kładzie nacisk przede wszystkim na tłuszcze  
(60-80% składników odżywczych) bardziej niż na białka  
(20-30%) i węglowodany (10-20%).

Zmniejszenie spożycia węglowodanów (net carb, tj.  
po odjęciu błonnika) do <20 na dzień wymusza spalanie 
tłuszczu (zjawisko znane jako kwaśnica ketonowa).  
Stymuluje to wytwarzanie ketonów, które zwiększają energię, 
wyostrzają umysł i przyspieszają spalanie tłuszczu.

*Węglowodany netto = spożyte węglowodany minus błonnik



GOODTO GO ma rozwiązanie:

• Większość przekąsek (batony, krakersy, jogurty) ma zbyt 
wysoką zawartość węglowodanów.

• Bardzo niewielu producentów oferuje smaczne, zdrowe 
i zgodne z dietą Keto przekąski. Zdrowo odżywiajacy 
się i amatorzy diety Keto poszukują przekąsek o dużej 
zawartości tłuszczu i umiarkowanej ilości białka.

• Jest to najpopularniejsza dieta w Ameryce Północnej.

• Popyt na produkty keto rośnie i spodziewany jest jego 
wzrost w następnych latach.

• Celebryci ją stosują, a Netflix ją pokazuje.

Dlaczego Dieta Keto jest tak ważna?



Nasza Firma

• Rodzinna firma trojga rodzeństwa (Nima, Sahba i Salma) tworzy wyjątkowo 
odżywcze i smaczne produkty dla swoich rodzin i na rynek.

• Jesteśmy innowacyjni więc tworzymy nowe smaki.

• W 2013 zaczynaliśmy od trzech biurek, trzech komputerów i trzech krzeseł. 
Teraz RIVERSIDE zatrudnia ponad 400 pracowników, a nasza marka 
MadeGood (nr 4 w Ontario  jest największym dostawcą przekąsek  
“safe for school” w Ameryce Północnej.

• Wszystkie produkty powstają w specjalnie zbudowanym zakładzie Allergen 
Free Facility, początkowo o pow. 12 tys. m2, a w roku 2020 to już ponad  
49 tys. m2

• GOODTO GO  to nasze nowe dziecko!

• Naszą misją jest tworzyć produkty z poszanowaniem środowiska i ludzi.



Wyjątkowy partner

Certified B Corp

Certified Zero Waste Facility

1% of revenue supports organizations that 
create positive environmental change

Currently evaluating Green House Gas 
Emission to develop a Reduction and 
Offset Program

Peanut Free and Gluten Free

RSPO – Certified Sustainable Palm Oil

GFSI Certified (BRC)

Use oats from producers who follow purity protocols 
that eliminate gluten contamination



Nasz klient

Zasobny, dbający  
o zdrowie i fitness

• Szukający wygodnych, szybkich, ale zdrowych rozwiązań

• Dbający o wagę, wyczulony na pochodzenie produktów  
i odnawialną energię, unikający cukru i węglowodanów  
i szukający zdrowych i wysokiej jakości produktów

• Lubi produkty vegan, bezglutenowe i organiczne

• Zdrowe starzenie się i brak chorób przewlekłych  
to jego troska, a fitness to jego motywacja

• Wydaje chętnie na zdrowie i fitness

• Kupuje tradycyjnie, online lub w klubach fitness

• Jego źródła informacji to: FB, osobisty trener, yoga+pilates 
coach, edukacja online, Runners World, MindBodyGreen, 
Popsugar, Men’s/Women’s Health, Yoga Mag

Młody mieszkaniec miast,  
aktywny w Internecie

• Szuka zdrowych rozwiązań i podąża za modą  
(np. styl życia Keto, dieta bez ziaren etc)

• Styl Keto jest modny, a cukier, produkty przetworzone  
i rafinowane węglowodany to „wróg”

• Ważne: zdrowie, wygląd i sprawność, energia odnawialna

• Wyczulony na  pochodzenie produktów, jakość  
i zrównoważoną produkcję

• Weganin, bezglutenowiec, unikający ziaren i nabiału

• Otwarty na nowe doświadczenia

• Gotów wydać większą część swoich dochodów na zdrowie

• Kupuje: online, w biegu, tradycyjnie, stosuje dietę pudełkową

• Informacje czerpie z: online, podcast, Instagram, influencer



• Jedne z pierwszych batonów  
z certyfikatem Keto! (Paleo Foundation) 
Proporcje dobrego tłuszczu do białka zgodne z dietą Keto.

• W tej kategorii, jedna z najmniejszych zawartości cukru i węglowodanów.
(* net carbs – węglowodany minus błonnik i erythritol)

• Proste składniki, głównie organiczne

• Wyśmienite, jak ciasteczka

• Łatwe do podziału i stosowne na każdą okazję

• Małokaloryczne

• Przydatność do spożycia: 9 miesięcy

Zalety GOODTO GO

Grain Free



Atrybuty GOODTO GO Love Good Fats

Wegańskie Tak Tak

Bezglutenowe Tak Tak

Bez GMO Tak Tak

Koszerne Tak Tak

Bez soi Tak Tak

Ekologiczne składniki Tak Nie

Bez ziaren Tak Nie

Certyfikat KETO Tak Nie

Bez orzeszków ziemnych Tak Nie

Do dzielenia Tak Nie

Wykres - Atrybuty GoodTo Go

• GOODTO GO lepsze od bezpośredniej 
Keto konkurencji pod względem smaku, 
konsystencji, jakości składników i certyfikacji.

• GOODTO GO bardziej przyjazne dla 
alergików, bo nie zawierają ziaren  
i orzeszków ziemnych.

• GOODTO GO są łatwe do przełamania  
i dzielenia się z innymi przy różnych okazjach.



Consumer Shows / Keto Events

30+

PR

Social Media

Followers:  Fb:31k+ 
  Instagram:7.6k
Engagement: 1k+

Influencer Marketing

200+ influencers and dietitians

Digital advertising

SEO, SEM, Display ads, Video

Website – monthly blogs

Wsparcie marketingowe



Targi 

Próbki 

KETO event’y,
pokazy dla Klientów 

POSM/ specjalne potrzeby 
dla fitness klubów i sportu

Social media
(konkursy, nagrody)

PR, Influencerzy,  
Ambasador Marki 

Marketing activities 2020



• Świetne rozwiązanie, aby się wyróżnić

• Mieści 16 opakowań z batonami

• Smaki: 
• Vanilla Almond (4 opakowania) 
• Cinnamon Pecan (4 opakowania) 
• Raspberry Lemon (4 opakowania) 
• Double Chocolate (4 opakowania)

Ekspozytor podłogowy



• Erythritol: substancja słodząca w naszych produktach. Nasz Erythritol jest organiczny,  
non-GMO, wytwarzany z kukurydzy.  Erythritol to  kompromis miedzy zdrowiem, a smakiem. 
Jego index glikemiczny jest bardzo niski = 1.

• Cukier: w naszych produktach pojawia się jedynie jako naturalny składnik migdałów.

• Czy GOODTO GO jest dobry dla diabetyków? Nie polecamy nigdy niczego,  
co może zaszkodzić! Zawartość cukru to tylko 2g. Erythritol to bezpieczny słodzik.

• Keto Certification: Produkt uzyskał  certifikat Keto od Paleo Foundation. PF to organizacja, 
która ustanowiła standardy dla składników i wartości odżywczej żywności zapewniając tym 
przejrzystość przemysłu spożywczego.

• Bez ziaren: Nasze batony są nie tylko bezglutenowe, ale także nie zawierają żadnych ziaren.

• Paleo: Nasze produkty sa zgodne z dietą PALEO, a nie certyfikowane Paleo. Nasze batony 
zawierają Erythritol, który w naturze występuje w małych ilościach w owocach i żywności 
sfermentowanej. Nigdy jednak w znacznych ilościach.

FAQ



Opakowania zbiorcze

Opakowanie: 9 batonów po 40g
Opakowanie zbiorcze: 9 opakowań po 9 batonów



Batony



Vanilla Almond

Lista składników i oświadczenie o alergenach
Składniki: 59,6% mąka migdałowa, inulina (agawa)*, substancja słodząca: 
erytrytol*, gliceryna roślinna*, ocet jabłkowy*, mielone nasiona chia*, 
naturalne aromaty*, sól morska, środek spulchniający: wodorowęglan 
sodu, przeciwutleniacze: ekstrakt rozmarynu*, ekstrakt bogaty  
w tokoferol. *Organiczny.
 
Może zawierać inne orzechy. 
Nadmierne spożycie może wywoływać działanie przeczyszczające.

Wartości odżywcze i składniki



Raspberry Lemon

Lista składników i oświadczenie o alergenach
Składniki: 59,2% mąka migdałowa, inulina (agawa)*, substancja słodząca: 
erytrytol*, gliceryna roślinna*, ocet jabłkowy*, mielone nasiona chia*, 
0,65% liofilizowanych malin*, sól morska, środek spulchniający: 
wodorowęglan sodu, 0,4% ekstrakt cytrynowy*, naturalny aromat, 
przeciwutleniacze: ekstrakt rozmarynu*, ekstrakt bogaty w tokoferol. 
*Organiczny
 
Może zawierać inne orzechy. 
Nadmierne spożycie może wywoływać działanie przeczyszczające.

Wartości odżywcze i składniki



Cinnamon Pecan

Lista składników i oświadczenie o alergenach
Składniki: 52,6% mąka migdałowa, inulina (agawa)*, substancja 
słodząca: erytrytol*, 7,0% pekan, gliceryna roślinna*, ocet jabłkowy*, 
mielone nasiona chia*, sól morska, 0,5% cynamon*, naturalny aromat, 
środek spulchniający: wodorowęglan sodu, przeciwutleniacze: ekstrakt 
rozmarynu*, ekstrakt bogaty w tokoferol. *Organiczny
 
Może zawierać inne orzechy. 
Nadmierne spożycie może wywoływać działanie przeczyszczające.

Wartości odżywcze i składniki



Double Chocolate

Lista składników i oświadczenie o alergenach
Składniki: 50,1% mąka migdałowa, inulina (agawa)*, substancja słodząca: 
erytrytol*, 7,0% bez dodatku cukru zrębki czekoladowe (masa kakaowa, 
inulina, erytrytol, masło kakaowe, emulgator: lecytyna słonecznikowa, ekstrakt 
waniliowy, substancja słodząca [ glikozydy stewiolowe]), 3,0% kakao w proszku, 
gliceryna roślinna*, ocet jabłkowy*, mielone nasiona chia*, sól morska, naturalne 
aromaty*, środek spulchniający: wodorowęglan sodu, przeciwutleniacze: ekstrakt 
rozmarynu*, ekstrakt bogaty w tokoferol. *Organiczny

Może zawierać inne orzechy. 
Nadmierne spożycie może wywoływać działanie przeczyszczające.

Wartości odżywcze i składniki



Dystrybutor

Nature Bites sp. j.
al. Krakowska 264/pok. 11B
02-210 Warszawa
tel. kom. +48 577 777 538
info@naturebites.pl
www.naturebites.pl


