
prezentacja działalności

FlewoFuture Sp. z o.o.

http://www.flewofuture.pl/

Fresh Future Sp. z o.o. 

http://www.freshfuture.pl/



Jak to się
zaczęło?

FRESH FUTURE Sp.z o.o. została założona w 2012
roku i jest jednym z czołowych polskich

importerów oraz dystrybutorów świeżych warzyw.
Spółka powstała w połączeniu zaangażowania,

ambicji i pasji jej założycieli. Holenderskie korzenie
Fresh Future są zapewnieniem profesjonalizmu i

gwarancją jakości. Istotą naszej działalności są
hurtowe dostawy produktów nie tylko na terenie

Polski ale również Unii Europejskiej.
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Nasza firma aktywnie uczestniczy w kształtowaniu

branży warzywnej w Polsce. Dzięki FlewoFuture

jesteśmy jednym z czołowych dostawców warzyw

ekologicznych na terenie całej Polski. Bogate zaplecze

logistyczne, technologiczne i magazynowe, daje nam

wiele możliwości. Dzięki solidnym fundamentom oraz

świadomości rynku, podążamy za potrzebami klienta

wyznaczając nowe trendy. Holenderskie

doświadczenie i polskie wykonanie, owocują

satysfakcją kontrahentów. Nieprzerwanie pracujemy

nad nowymi produktami oraz innowacyjnymi

rozwiązaniami, które pozwolą nam utrzymać zaufanie

jakim darzą nas partnerzy oraz konsumenci.
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Wizja 
produkt dostępny

cały rok

Polska

Niemcy

Holandia, 
Belgia

Hiszpania, 
Portugalia

Francja,
Włochy



pietruszka

seler

cebula żółta i czerwona

marchew

burak

ziemniak

kapusta

por

Nasze produkty
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mycie

sortowanie

pakowanie

ogławianie

Dzięki całemu zapleczu logistycznemu jesteśmy w

stanie wykonać dla swoich klientów pełną obróbkę

towaru:

Obróbka towaru
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Produkt luzem

Big Bag

10 kg

5 kg

Małe opakowania 700 g

Sposoby zapakowania
produktów
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Hagranop B.V.  (Nagele, Holandia)

Frigo Fernelmont (Fernelmont, Belgia)

HG Frischgemuse, (Titz, Niemcy)

Nasze przechowywalnie
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Swoje produkty przechowujemy w bazach chłodniczych,
które posiadają system nadzorowania temperatury i
wilgotności powietrza, dlatego 100.000 ton warzyw

przechowywanych jest w idealnych warunkach. Nasze
warzywa trafiają do sprzedaży świeże i schłodzone, a

dopracowana siatka logistyczna pozwala je dostarczyć
bezpośrednio do odbiorcy



Pierwsza produkcja
ekologiczna - 54,3 ha

2017-2018

Jak zaczynaliśmy uprawy?

Konwersja 54,3 ha

100 ha ekologii

2019

2020
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DOCELOWO 150 ha UPRAW EKOLOGICZNYCH W 2021



Gospodarstwo Ekologiczne FlewoFuture
powstało w 2017 roku po wielu latach
przygotowań, badań rynku i z dobrze

sprecyzowanym planem działania.Model
naszej działalności jest odwzorowaniem

programu świetnie działającego w Holandii.
Długoletnim partnerem i wzorem bazowym

jest Hagranop B.V., z którego czerpiemy
inspiracje i koszystamy z wypracowanego

doświadczenia.
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Gospodarstwo znajduje się na
Żuławach Wiślanych w
północnej części Polski, na
ziemiach idealnych do uprawy
produktów najwyższej jakości.

Lokalizacja



Zostań naszym
partnerem biznesowym!

Oferujemy produkt najwyższej
jakości, usługę wykonaną w
terminie i długotrwałą współpracę 


