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you







Ens ocupem 
de les vostres 

necessitats

DESENVOLUPAMENT, CREIXEMENT i DINAMISME 
són els punts clau que ens permeten assolir el 

nostre principal objectiu: la satisfacció del client. 
Volem aprofitar les oportunitats d’un món que 

canvia amb rapidesa.



més de 180.000 
distribuïdors

més de 3.000 
col.laboradors

més de 
2.000 vehicles

En aquests moments som els líders italians del mercat, el segon operador a Europa, 
amb una presència significativa a Espanya, França i Suïssa. Volem seguir expandint-nos en 
projectes i iniciatives als mercats europeus i d’altres continents.

Les nostres filials:

Som ciutadans
del món del gust

Acceptem els nous reptes del futur amb passió i compromís.

a Itàlia

a Espanya

a Suïssa

60

3

5

16

a França





EL 54 % DELS CONSUMIDORS 
TRIA LA MÀQUINA VENDING PER 
PRENDRE EL SEU PRIMER 
CAFÈ O BEGUDA CALENTA

76% //

// 17 

breaking news

NO RENUNCIARIA AL CAFÈ DE DESPRÉS DE DINAREL

LA MITJANA DE CAFÈS SETMANALS PER PERSONA

// Sabies que...

Font: ANEDA. Dades 2016.





green?
we 
like it!



L’ecosistema forma part
del nostre compromís diari.

Fem que la tecnologia sigui respectuosa 
amb el medi ambient i el benestar de les 
persones, que són les principals riqueses 

que cal protegir per al futur.

Som 
protagonistes 
d’un projecte
d’alimentació 

conscient



Col·laborem de forma 
activa en la promoció 
d’hàbits saludables.

FLOTA D’ÚLTIMA 
GENERACIÓ

Vehicles d’emissions 
reduïdes i baix impacte 
mediambiental.

ENJOY
YOUR
NATURAL
BREAK

ENJOY YOUR NATURAL 
BREAK

Projecte de distribució 
automàtica especialitzat  
en alimentació saludable.

BIO BREAK

Una marca creada per 
integrar productes 
ecològics i de comerç 
just dins del ciruït. Gots 
de paper biodegradable,  
i ulleres híbrides.

PROVEÏDORS 
SELECCIONATS

Matenim controls 
estrictes per a 
seleccionar empreses 
certificades com a 
proveïdors.

ENERGY SAVING 

Respectar el medi 
ambient també 
significa estalviar 
energia i reduir el 
consum innecessari.

COMERÇ JUST 

Proposem al 
consumidor una 
manera per reduir la 
pobresa amb les seves 
compres quotidianes.

ENERGY
saving

A+++

 HÀBITS
SALUDABLES





LA PAUSA ÉS
CADA COP MÉS 
BENEFICIOSA 
PER LA SALUT

84% DE LA POBLACIÓ ESTÀ DISPOSADA 
A PAGAR MÉS PER GAUDIR DE 
PRODUCTES SALUDABLES

EL

Font: estudi realitzat per Bio4U Italia - 2015.

// Sabies que...

breaking news

//





your 
way, 
the right
way



LA DIVERSIFICACIÓ ÉS PER A 
NOSALTRES SINÒNIM D’ÈXIT. 

Els nostres clients són molt importants, 
però no són tots iguals…

A través d’un servei atent i personalitzat responem
a les diferents necessitats alimentàries.

Segueix 
el teu camí, 

tria la 
teva pausa



Els nostres clients disposen d’una àmplia selecció d’aliments saludables 
i en línia amb la seva dieta.

Tots tenim dret a fer una bona pausa

ecològic integral sense 
gluten

amb 
vitamines

llet 
sense 
lactosa

Sense 
ou

de 
comerç just

amb 
calci

vegà

Sense 
oli de 
palma

sense 
sucre 
afegit

fruita





EL NOSTRE BREAK 
ÉS CADA COP MÉS 
SMART... PHONE

90% MÉS DE VENDES REGISTRADES MITJANÇANT 
L’APLICACIÓ MÒBIL DURANT L’ÚLTIM ANY.

UN

Font: “El creixement de Grup IVS continua”, article publicat per Grup IVS.

// Sabies que...

breaking news

//





we are  
always on 
the move



Servim en diversos llocs de pas, de trobada i oferim espais 
de restauració agradables, sòlids i segurs.

Estem amb 
els nostres clients, 

allà on siguin

estacionsmetrosaeroports



Ens anticipem als desitjos del client 
amb solucions personalitzades
A cada sol.licitud, es desenvolupa un projecte a mida, en línea amb la imatge 
corporativa del client o desenvolupat amb la comissió arquitectònica.

La pausa perfecta troba el seu espai
Dissenyem zones de descans personalitzades que ajuden a carregar les piles per 
tornar a la feina amb optimisme.

Creació de models 3D 
com a vista prèvia del disseny

Estudi del mobiliari i 
l’arquitectura

Consultoria tècnica 
d’enginyeria certificada



TOCAR MARRO PER 
A NOSALTRES SONA 
D’UNA ALTRA MANERA

// Sabies que...

breaking news

Font: Quality department IVS Group.

2.400 DE CAFÈ QUE SÓN TRANSFORMADES 
EN ENERGIA NETA

TONES DE MARRO//







break  
the  
rules



Seleccionem maquinària innovadora i de gran qualitat 
per oferir productes frescos. 

Aplicant la millor tecnologia del mercat als nostres 
distribuïdors, perchè donin un servei més 

complet i funcional.

El millor, 
com a tu t’agrada



TOUCH

FRESH

De plàstic, acer, 
bronze, cuir i tela

De disseny
 modern

Dispensador 
de calent/fred... 

Mínim espai, 
màxima oferta

Cambra de buit, 
per a un cafè 

sempre perfecte

Noves begudes 
personalitzades 
amb toppings 

i xarops 
per emportar

TAKE
AWAY

XL

Adéu a les monedes
Canvia la forma de pagar gràcies a sistemes 
avançats: lectors de bitllets, sistemes cashless, 
badges d’empresa, en tecnologia Mifare, lectors 
de targetes de crèdit, targetes de prepagament 
(Visa, Mastercard, Maestro)

UTILITZA L’APLICACIÓ COFFEE CAPP PER PAGAR 
EL QUE T’HAS PRES DURANT LA PAUSA AMB EL 
TELÈFON D’UNA MANERA FÀCIL I RÀPIDA.



CUIDEM EL MÉS
MÍNIM DETALL

// Sabies que...

breaking news

Font: Oficina d’atenció al client d’IVS Group.

50 COSTUMER CARE PREPARATS PER AJUDAR-VOS I 
DEDICATS EN EXCLUSIVA A L’ATENCIÓ AL CLIENT AMB 
VISITES CONTÍNUES DELS PUNTS DE VENDA

//







the
relax  
heroes



Un bon servei no es limita a la distribució. Cuidem els 
nostres clients també durant la postvenda. 

Solucionem problemes tècnics amb rapidesa i garantim 
sempre una correcta activitat de les màquines.

Fem un break? 
Quan ho necessitis



Aproximadament 10.000 distribuïdors 
equipats amb control de telemetria en 

connexió constant amb la seu d’IVS

Assistència tècnica preventiva 
programada

Sales de control per al manteniment i 
el proveïment

Assistència oportuna i eficient 
dels professionals: el temps mitjà 

d’intervenció i resolució
és de menys de 2 hores

16 Filials operatives a Espanya

...allà on es necessita
ESTEM ALLÀ ON SIGUIN ELS NOSTRES CLIENTS.
Garantim el manteniment i el suport en poc temps gràcies al fet que 
les nostres instal.lacions es troben arreu del país.



// Sabies que...

breaking news

Font: ANEDA. Dades 2016.

EL// 61% DELS CONSUMIDORS TRIEN EL DISTRIBUÏDOR 
AUTOMÀTIC PER A LES SEVES PAUSES

QUALSEVOL MOMENT
ÉS PERFECTE







taste  
the  
quality



QUALITAT, SEGURETAT I CONFIANÇA: els valors que ens han permès conquistar al 
nostre client i que ens permeten ser el seu soci de confiança.

Sempre trobem solucions que s’adapten a les seves necessitats i oferim els 
productes de les marques més reconegudes del mercat internacional.

Un món de sabors

MÉS DE 
800 MILIONS
DE CONSUMIDORS 

ANUALS

TOTS ELS PRODUCTES PER CUIDAR-SE EL COS.

T’atenem. 
Mirem per tu



 

Canviem les regles del món de la distribució.
No ens limitem als productes clàssics, sinó que oferim una àmplia varietat 
de productes frescos, perquè cada pausa sigui única i diferent.

Tots els dies, 
sempre fresc



just 
say





www.mercuriogp.eu
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IVS France Sas

3, rue Georges Méliès
BP 50111 - 95240 Cormeilles-en-Parisis

tel +33 134118080 

P.A.L Saint Isidore - zone G - bât Q - box 47
06284 Nice Cedex 3

tel +33 (0)4 93 29 94 80 

ivsfrance.com|info@ivsfrance.com

IVS Italia SpA

Operational headquarters  
 via dell’Artigianato 25

 24068 Seriate (BG)  
tel +39 035 301695

ivsitalia.com | info@ivsitalia.com

DAV SL

Avinguda de la Riera, 1,  
08960 Sant Just Desvern, Barcelona,  

tel +34 933 773017 

C/ Mar Cantábrico, 6 - 28830  
San Fernando De Henares - Madrid

tel +34.916762414 

ivsiberica.com | info@ivsiberica.com



FOLLOW US ON


