
NOUA APĂ MINERALĂ 
PLATĂ DE LA TUȘNAD

PURITATE VULCANICĂ
Izvorând la poalele munţilor de origine vulcanică 
Harghita, regiune renumită pentru integritatea 

sa naturală și calitatea izvoarelor minerale, 
Artesia completează portofoliul Apemin 
Tușnad răspunzând trendului de creștere 

susţinută al consumului de apă plată. Cu un 
conţinut de săruri minerale dizolvate sub 500 
mg/l, Artesia se încadrează în categoria apelor 

oligominerale, fi ind adresată tuturor categoriilor 
de consumatori, de la nou născuţi la seniori, 
oferindu-le în fi ecare zi energia și vigoarea 

muntelui, întrupate într-o apă autentică, pură și 
sănătoasă.

Lansarea apei 
oligominerale plate 
Artesia este susţinută de 
o campanie naţională 
desfășurată pe 
principalele canale de 
comunicare mass-media:

• TV
principalele canale de 
televiziune, lideri în audienţă

• INTERNET
un nou website, Youtube, etc.

• POSM
vitrine frigorifi ce, standuri 
dedicate, baxuri personalizate, 
afi șe, sacoșe, tricouri, etc.

Apemin Tușnad, producatorul 
apelor Tușnad și Artesia, deţine o 
tehnologie de ultimă generaţie, 
în conformitate cu standardele 
Uniunii Europene. Îmbutelierea se 
face în condiţii de strict control al 
calităţii, compania fi ind atestată 
ISO 9001.2015 și certifi cată HACCP.
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