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Doctor Fruit

FRUITA ECOLÒGICA I SOCIAL
A L’OFICINA



Vols conèixer-nos?

QUI SOM

Som una empresa social especialitzada en el 
servei de fruita ecològica per oficines.

Creada l’any 2010 servim a més de 100 empreses, amb 
tres valors fonamentals: qualitat en el servei, sostenibilitat 
mediambiental i valor social.

L’objectiu del nostre projecte és la inserció de persones 
amb discapacitat, que en aquests moments ocupa el 43% 
de la nostra plantilla.



EL NOSTRE
OBJECTIU 

Millorar i 

potencia 

els hàbits 

saludables 

en les empreses 

 a través de l’alimentació 

i la conscienciació social. 

Què busquem?



Què oferim?

UN SERVEI ESPECIALITZAT
DE FRUITA PER OFICINES 

PRODUCTE
100% ECOLÒGIC 
e temporada certificat per CCPAE 
(Consell Català de Producció Agrària 
Ecològica). 

TREBALLEM AMB
PRODUCTORS LOCALS 
 i el 86% del nostre servei es basa
en productes de proximitat.

CONTINGUT I PES
ADAPTABLE
a les necessitats de l’empresa.

MÀXIMA
PUNTUALITAT 

en les entregues
amb horaris flexibles.

DISTRIBUCIÓ PER PLANTES
O DEPARTAMENTS

 adaptant-nos a les necessitats
del nostre client.

POSSIBILITAT DE
 COMPLETAR EL SERVEI 

amb més de 700 productes 
ecològics (iogurts, fruits secs, sucs, 

cafè, infusions, etc.)



Què oferim?

COMUNICACIÓ

COMUNICACIÓ MENSUAL 
 per difondre entre els treballadors amb articles 

relacionats amb l’alimentació saludable, 
conscienciació social, agricultura ecològica, etc.

RESUM SEMESTRAL 
de la nostra activitat com empresa social, 

fent partícips als nostres clients de l’evolució 
del projecte amb el qual estan col·laborant.



Què oferim?

ALTRES SERVEIS

ACTIVITATS
AL NOSTRE HORT

Amb la possibilitat de realitzar 
visites guiades als nostres cultius i 

activitats en grup com el team 
building, voluntariat social, etc.

ACTIVITATS 
A L’OFICINA  

Xerrades especialitzades d’hàbits 
saludables, alimentació conscient, 

nutrició o qualsevol tema que pugui 
interessar al nostre client.

DESCOMPTES PER 
TREBALLADORS COM A  

BENEFICI D’EMPRESA  
La possibilitat d’utilitzar el nostre 

supermercat de productes ecològics 
online www.doctorveg.es amb 

descomptes personalitzats. 



Què oferim?

EVENTS 
& ACTIVITATS

ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS
SALUDABLES POP UP

  

ACCIONS PUNTUALS 
D’IMPACTE EN OFICINES  

Corner especialitzat

Regal de peces de fruita amb packaging personalitzable

Comunicació saludable

Botiga pop up de productes ecològics a l’oficina



Ja confien en nosaltres...

ELS NOSTRES CLIENTS



VSOURZ DIGITAL

"Fa ara dos anys que rebem la fruita de 
Doctor Veg. Felicitar-vos per la qualitat 

de la fruita, la presentació i la gestió, 
estem encantats amb el vostre servei."

OFFICE MANAGER

FLUIDRA

"Ara menjarem més fruita que abans. 
Cada dilluns esperem amb ganes la fruita 

de temprada de DoctorVeg. DoctorVeg s’ha 
adaptat a les necessitats específiques de 

cada centre, i ja forma part 
del nostre dia a dia."

COMUNICATION CONSULTANT

GEBERIT, S.A.U.

"Tenen molt bona qualitat i compromís 
amb el producte ecològic. 

Molt recomanables."

GENERAL OFFICE

NGA HUMAN RESOURCES

"Estem molt contents amb el servei de 
DoctorVeg. La fruita és de primera 

qualitat i ajuda a mantenir la salut dels 
treballadors."

OFFICE MANAGER

MERCER ESPAÑA

"Molt satisfeta amb el producte i el servei 
de DoctorVeg, simplement excel·lent."

OFFICE MANAGER

THE MAMASU AGENCY

"Tenim ja uns quants anys utilitzant els 
serveis de DoctorVeg i la veritat és que 
molt contents amb el producte, sempre 

disposats i oberts als canvis i a les 
necessitats del client, un bon servei i el 

personal molt amable."
OFFICE MANAGER

Que opinen els nostres clients del nostre servei…

TESTIMONIS



Utilitzant el servei de Doctor Fruit
estàs apostant per 

una millor alimentació de les 
persones, al mateix temps que 

dónes suport a un projecte social.

Si estàs interessat en col·laborar amb el nostre 
projecte, no dubtis en contactar-nos.

93 205 90 73

692 186 583

Info@doctorfruit.es

www.doctorfruit.es
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