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Българското дружество се намира в 
гр. Костинброд, където са разположени 
централният офис, производствената и 
складовата база. Освен това ИНТЕРИОН АД 
покрива целия български пазар със своите 
офиси и дистрибуторска мрежа в Пловдив, 
Варна и Велико Търново. Дружеството има 
широка дистрибуторска мрежа, която обхваща 
и съседните балкански страни.

Продуктите NuCrema се изнасят в редица 
държави, сред които Дубай, Албания, 
Австралия, Кипър, Египет, Обединеното 
кралство, Япония, Ливан, Северна Македония, 
Сърбия, Косово, Босна, Черна гора, САЩ, 
Испания, Канада.

Постижения на марката

Най-голямото постижение на продуктите 
NuCrema е тяхното постоянно добро качество, 
многообразие и разпознаваемост. Всеки ден 
стотици клиенти избират NuCrema сред 
редица конкурентни предложения, което 
извежда компанията на лидерски позиции 
в категорията. Този избор предопределя 
усилията на дружеството да предлага все 
по-голямо разнообразие от продукти, които 
са съобразени с вкусовите предпочитания и 
съвременните трендове в храненето.

Продуктът

ИНТЕРИОН АД 
произвежда продукти 
NuCrema за магазинната 
мрежа в опаковки от 20 г 
до 1 кг, съобразени с 
различните вкусове на 
потребителя – какаов 
крем с лешници, бял крем, 
двуцветен крем, премиум 
какаов крем с високо 
съдържание на какао и 
намалено количество 
захар – подходящ и по 
време на пости.

За хотели, ресторанти и кетъринг компанията 
предлага продукти в разфасовки от 3,5 кг 
до 20 кг – какаов крем с лешници, бял крем, 
какаов крем, премиум какаов крем с високо 
съдържание на какао и намалено количество 
захар, термоустойчив крем за печива. В 
ХоРеКа канала брандът NuCrema е абсолютен 
пазарен лидер в категорията, предлагащ 
безкомпромисно и постоянно качество 
на разумна цена, отличен сервиз и бърза 
доставка до всяка точка на страната. 

ИНТЕРИОН АД е и единственият дистрибутор 
в България на продуктовата гама на ION 
– шоколади от сериите ION, DARK, BREAK, 
десерти, вафли, бонбони и какао. 

Всички продукти на ION отговарят на дадени 
спецификации (определени от дружеството и 
потребителите) и гарантират здравето на 
потребителите. За тази цел в компанията 
е въведена HACCP система (Hazard Analysis 
Critical Control Point). Прилагането й съгласно 
Директивата на ЕС 93/43 е гаранция за 
безопасността на продуктите. 

Компанията е сертифицирана по 
международните стандарти за управление на 
качеството ISO 9001:2015 и ISO 22000:2015.

Контролът на качеството се извършва 
от обучен персонал по целия път на 
производство и включва суровини, опаковъчни 

Пазар

ИНТЕРИОН АД произвежда голямо разнообразие 
от кремове с търговската марка NuCrema, 
която с годините се утвърди на българския 
пазар с постоянното си качество. Брандът 
NuCrema разви значително дистрибуцията си 
и заема все по-голям пазарен дял в България и 
в съседните балкански пазари. Освен богатия 
асортимент от предложения за търговската 
мрежа, компанията произвежда и широка гама 
от продукти за хотелски, ресторантьорски 
и кетъринг бизнес, както и за сладкарския 
бранш.

Българската фирма 
ИНТЕРИОН АД – производител 
на NuCrema, е основана 
през 2001 г. като дъщерно 
дружество със 100% участие 
на ION – водещ производител 
на шоколадови изделия в 
Гърция. 
Гръцката ION води началото 
си от 1930 г., притежава 
три модерни производствени 
предприятия и отчита 
годишен оборот от над 
110 милиона евро. ION е 
единствената гръцка 
компания и една от малкото 
останали в Европа, която 
преработва какао от зърното 
до крайния продукт (BEAN TO 
BAR).

www.nucrema.bg 
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материали, производствени процеси във 
всички технологични етапи. Продуктовите 
изследвания и анализи се осъществяват на 
всички производствени партиди в специално 
оборудвана лаборатория. 

Съвременно развитие

ИНТЕРИОН АД осигурява пълен цикъл от услуги 
за производители – технологични консултации, 
обучения, разработка на нови продукти спрямо 
специфични клиентски нужди.

През 2019 г. на пазара излязоха и продуктите 
от новата линия кремове за ценители в 
атрактивни опаковки от 5 кг – Какаов крем 
с вафла и млечен шоколад, Бял крем с мляко 
и лешници, Какаов крем с мляко и лешници и 
Тъмен какаов крем. 

Качеството на какаовите продукти 
се гарантира чрез затворен цикъл на 
производство – отглеждане на 
собствени какаови растения, 
добив, изпичане, смилане и 
влагане на готовите какаови 
продукти в крайните изделия 
на ИНТЕРИОН АД и ION.

ION разполага и с 
напълно оборудван 
научноизследователски отдел, 
който извършва широк спектър 
от дейности. В отдела действа 
Pilot – Plant система (за малко по 
мащаб лабораторно производство), 
която е в състояние да направи всички 
необходими тестове.

Научноизследователските дейности на 
дружеството включват:
• Спецификация и подбор на използваните 
продукти и производствените методи.
• Контрол на техническите спецификации на 
всички продукти и процеси.
• Създаване на нови продукти.
• Оптимизиране на разходите за суровини, 
материали, продукти и процеси.

История

1930  
Основана е шоколадовата фабрика ION. 

1976  
ION създава марката за шоколадови бонбони 
Noisetta. Характерна за тях е леко горчивата 
шоколадова черупка, изпълнена с гладка прали-
на и цял лешник.

1977  
Компанията пуска на пазара шоколадовата 
вафла ChocoFreta. Тя се произвежда в два вку-
са – натурален и с лешници.

1986  
ION създава първите си квадратни шоколади, 
наречени BREAK. Те са с голямо разнообразие 
от пълнежи и в опаковки, лесни за отваряне.

2001  
INTERIA (филиал на ION) основава ИНТЕРИОН 
АД.

2003  
Създаден е млечният шоколад с бадеми ION 
Amigdalou – продукт с изключителен вкус и 
уникално качество. 

2006  
ION в сътрудничество с млечните продукти 
KRI-KRI създава три нови вкуса сладолед и един 
пакет с 8 мини удоволствия.

2007  
На пазара се появява черният шоколад Ygeias с 
бадеми с интензивен и богат аромат на какао. 
Той съдържа 72% какао и цели бадеми, които 
подчертават силния вкус на шоколада.

2008  
ION представя два нови млечни шоколада с 
ягодов крем и с пълнеж от лешникова пралина, 
както и с хрупкав лешник.

2012  
ION представя нова серия млечни шоколади ION 
Join, които са с няколко вкуса.

• Оптимизиране на продукти и процеси.
• Предприемане на лабораторни 
тестове на суровини, материали, 
процеси и нови продукти.
• Надграждане на най-новите 
технически и технологични 
разработки относно 
суровините (нови материали, 
процеси, технологии и т.н.).
• Предоставяне на съвети 
и техническа подкрепа на 
клиенти (професионални сладкари 
– сладкарници).

Промоция

Посланията на производителя за качествени 
суровини, използвани модерни технологии 
и иновации, вложени в продуктите, 
достигат до клиентите чрез сайта на 
компанията и социалните мрежи (Facebook, 

Instagram, YouTube), а също и чрез 
дегустации в търговски обекти 

и благотворителна дейност в 
подкрепа на различни каузи. 
Марката непрекъснато 
увеличава броя на 
почитателите си както 
сред любителите на сладки 
изкушения в ритейл сектора, 

така и сред професионалистите 
в ХоРеКа канала, кетъринга и 

сладкарската индустрия.

Ценности на марката

Целта на компанията е да предлага 
продукти, които задоволяват и най-високите 
стандарти за качество, така че първият 
избор на потребителя винаги да бъде 
ION. В продължение на двадесет години, 
стъпка по стъпка дружеството печели все 
по-висок процент на клиентско доверие, 
като използва висококачествени суровини 
от дългогодишни, одобрени доставчици и 

Знаете ли, че...

• Вкусът и ароматът на 

апетитния какаов крем с лешници 

NuCrema се дължат на прясно изпече-

ните лешници, които го подчертават по 

неповторим начин.

• В производството на шоколада ION 

всички процеси са автоматизирани, без 

намеса на човешка ръка. Това гарантира, 

че продуктите достигат 

до потребителя в най-

добро качество, 

свежест и 

вкус.

Знаете ли, че...

• ION означава дума, с която в 

Древна Гърция са наричали ароматно-

то цвете „виолетка“.

• ION извършва цялостен контрол от 

първия момент на вноса на какаовите 

зърна. Компанията контролира процеса 

и непрекъснато наблюдава 

продуктите в различните 

етапи на производ-

ството.

осигурява постоянно качество на крайния 
продукт. Производствените процеси 

протичат под постоянен контрол 
на качеството (вътрешен и 
външен одит) с технологично 
оборудване от изключително 
висок клас.

Абсолютното качество и 
надеждност остават цел в 

целия спектър на фирмената 
дейност: от продуктите, през 

връзките с пазара (клиенти и 
потребители) и със служителите до 

връзките с доставчиците и местната 
общност.
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