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Conţinut

BIO Quick-T KIDS 

NOU!

O nouă categorie inovativă de produse. Liniștitoare, calmante, pline de vitamine!
Ușoare de preparat, cu ingrediente de pe plantaţii strict controlate ecologic!



PACHET HORECA BASIC QUICK-T

Pachetul conţine:
  · 32 cutii de ceai, câte 4 cutii din cele mai populare 8 sortimente
  · Ceaşca 250 ml cu farfurie -10 buc;
  · Display pentru prezentarea produselor
  · Meniu de ceaiuri - 10 buc;
  · Alte materiale promoţionale (stopper de raft şi orar) 
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CEAI NEGRU Timp de infuzare 3-4 minute
96690 Assam

 Bio
1,75g Ceai negru intens, provenit din Assam. Este una dintre cele mai renumite plantaţii de ceai 

din lume. Gustul este unul intens, cu aromă de malţ.
96160 English Breakfast 

 Bio
1,75g Ceai negru intens, de obicei, britanic, perfect cu lapte. 

Numai potrivit pentru micul dejun! 
96161 Earl Grey 

 Bio
1,75g Ceai negru aromat delicat, cu ulei de bergamotă. 

Un clasic!
99060
NOU!

Masala Chai  
 Bio

1,75g Ceai negru aromat cu condimente autentice de Masala Chai din India. Foarte delicat, 
deasemenea, cu lapte şi zahăr!

CEAI VERDE Timp de infuzare 2-3 minute
96162 Pure Green 

 Bio
1,75g Ceai verde bogat în gust, pentru fiecare şi pentru orice zi! 

Delicat şi echilibrat!
96196 Green Jasmin 

 Bio
1,75g Ceai verde natural, aromatizat cu flori de iasomie. 

Un deliciu floral! 
97853 Exotic Green 

 Bio
1,75g Ceai verde fructat, îmbogăţit cu aromă delicioasă de ananas. 

INFUZII  DE FRUCTE Timp de infuzare 5-8 minute
96163 Apricot Dream 

 Bio
3g Infuzie suculentă de fructe, cu gust delicios de caise. 

Pur şi simplu de vis !
96164 Red Orange 

 Bio
3g Infuzie de fructe de vară, cu arome de portocale coapte. 

O indulgenţă suculentă!
96165 Forestberry Cocktail 

 Bio
3g Infuzie intensă de fructe, cu gust delicios de fructe de pădure. 

O ceaşcă care rupe tăcerea!

CEAIURI ROOIBOS Timp de infuzare 4-5 minute
96166 Rooibos Classic 

 Bio
2g Rooibos dulce din Africa de Sud, fără cafeină. 

Încântător cu lapte! 

96167 Rooibos Caramel 
 Bio

2g Rooibos fără cafeină din Africa de Sud, cu un gust dulce şi rafinat, cu arome delicate de 
caramel. Dulce şi cremos! 

CEAIURI DE PLANTE MEDICINALE         Timp de infuzare 5-8 minute
96168 Camomile 

 Bio
1,5g Infuzie de plante din flori de muşeţel. 

Bunăstare într-o ceaşcă!
96169 Herbal Secret 

 Bio
2g Infuzie benefică, din 9 plante aromatice. O ceaşcă bogată cu mentă, rooibos, fenicul, 

frunze de mure, verbenă, iarbă de lămâie, muşeţel, flori de roiniţă şi flori de tei.
96170 Peppermint

 Bio
2,25g Infuzie de mentă. 

Reîmprospătează atât cald, cât şi rece!
96197 Lemon Ginger 

 Bio
1,5g Infuzie vibrantă de plante, cu iarbă de lămâie şi ghimbir picant şi delicios. 

O gustare unică!

SELECŢ IE  OFFICE                     

96228 Selection 
 Bio

Bun venit în lumea colorată a ceaiului! În această selecţie veţi găsi 12 tipuri delicioase de 
ceai, din fiecare tip, câte două pliculeţe!

BIO Quick-T

Un bax: 300 plicuri Quick-T (12 cutii cu 25 plicuri)

	 Porţionat	în	cantitatea	necesară	gustului	per-
fect,	pentru	o	cană	de	200	ml 
	 Corespunde	standardelor	optime	de	igienă
	 Cu	instrucţiuni	de	preparare 
	 Rapid	şi	uşor	de	manipulat

Pliculeţe cu ceai de calitate. Soluţie rapidă.

În cadrul pachetului plătiţi doar ceaiul, iar noi vă punem la dispoziţie toate accesoriile necesare pentru promovare şi servire în mod gratuit!



CEAI NEGRU Timp de infuzare 3-4 minute
92519 Assam TGBOP 4,2g Ceai negru tare, foarte picant, ce convinge prin gustul său clasic.
92521 English Breakfast 4,2g Un amestec bogat de ceai negru din Ceylon şi Assam, conceput după reţeta englezeas-

că tradiţională. Face parte dintre amestecurile noastre de succes. Serviţi la micul dejun 
cu un strop de lapte rece.

420 Earl Grey 4,2g Legendarul clasic printre ceaiurile aromatice negre. Amestec parfumat de ceaiuri fine 
negre din Ceylon şi China, este rafinat cu ulei de bergamotă premium şi prezintă un gust 
plin de Earl Grey.
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CEAI VERDE Timp de infuzare 2-3 minute
92523 Green Manjolai  

 Bio   FAIRTRADE
3,85g Ceai verde aromat şi proaspăt, din sudul Indiei. 

Infuzia este galbenă şi completă. 
93110 Dew Drops 4,2g Un amestec delicat de Sencha cu frunze mari din China, floarea soarelui, trandafir şi 

flori de albastriţă. Infuzie cu aromă fructată, gust proaspăt şi parfumul florilor de vară.
97162
NOU!

Bio China Wuyuan Jasmin
 Bio

4,2g Un ceai verde blând cu aromă tipică de iasomie. De pe o plantaţie strict controlată 
ecologic.

INFUZII  DE FRUCTE Timp de infuzare 5-8 minute
92527 Forestberry Cocktail 6g Amestec de ceai de fructe revigorant, cu aroma fructelor de pădure. 

O ceaşcă care rupe tăcerea!
97763 Apple Deluxe 6g O infuzie blândă de fructe cu aromă de mere suculentă şi dulce.

566 Original Chimney Fire 6g Amestec original, unul dintre cele mai populare ceaiuri de fructe, pentru sezonul rece. 
Cu bucăţi de mere, măceşe, flori de hibiscus, rooibos, scorţişoară şi arome picante, care 
adaugă infuziei un gust unic, cald, cu aroma proeminentă a scorţişoarei.

CEAIURI ROOIBOS Timp de infuzare 4-5 minute
92529 Rooibos Classic 4,2g Rooibos dulce din Africa de Sud, fără cafeină. Încântător cu lapte!

CEAIURI DE PLANTE MEDICINALE Timp de infuzare 5-8 minute
97161 Ginger Lemon 3g Infuzie de plante vibrante cu iarbă de lamâie şi ghimbir picant şi delicios. 

O gustare unică!
92531 Peppermint 2g Mentă de cea mai bună calitate. Este cel mai popular şi cel mai cunoscut soi de mentă în 

Europa Centrală. După ce se răceşte, are un gust plăcut, benefic şi înviorător cu arome 
ascuţite şi picante, datorită conţinutului ridicat de mentol.

93111 Verbena 
 Bio

2g Frunze frumoase, naturale şi întregi de verbină. Face parte din infuziile de plante cele 
mai populare în Franţa şi este adesea băut ca şi digestiv. Prin infuzare se obţine o in-
fuzie uşor colorată, cu o notă proaspătă şi minunată de citrice.

92532
NOU!

Bio Vital Oase
 Bio

3g Amestec relaxant şi plăcut, compus din şase plante medicinale.

T-Bag	 Porţionat	în	cantitate	necesară	gustului	perfect,	
pentru	o	cană	sau	ceainic	de	400	ml
	 Corespunde	standardelor	de	igienă 
	 Cu	instrucţiuni	pentru	preparare
	 Mod	de	utilizare	eficient
	 Exclusiv	pentru	HoReCa

Ceai vrac de înaltă calitate, dozat în plicuri. 

Un bax: 120 plicuri/tip de ceai T-Bag (6 cutii cu 20 plicuri)

PACHET HORECA BASIC T-BAG

Pachetul conţine:
  · 24 cutii de ceai, câte 4 cutii din cele mai populare 6 sortimente
  · Ceaşca 410 ml cu capac şi farfurie - 8 buc;
  · Display pentru prezentarea produselor
  · Meniu de ceaiuri - 10 buc;
  · Alte materiale promoţionale (stopper de raft şi orar) 

În cadrul pachetului plătiţi doar ceaiul, iar noi vă punem la dispoziţie toate accesoriile necesare pentru promovare şi servire în mod gratuit!



Ceai vrac
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 Cultură de ceai de înaltă calitate.  
 Prezentare completă
 Selecţie cuprinzătoare pe placul 

    cunoscătorilor 
 Sugestii de servire

Ceai vărsat DEMMERS TEEHAUS 

Calitate supremã. 

CEAIURI DE PLANTE MEDICINALE Timp de infuzare 5-8 minute   Temperatura apei: 100°C
97532                  Nana Mint Ceai de mentă creaţă de calitate, soi cunoscut şi sub numele de “mentă marocană”. Menta mărunţită dă 

naştere unei infuzii cu o aromă proaspătă, cu un efect răcoritor, luminoasă şi dulce. Este consumat în întreaga 
lume ca o băutură ce potoleşte setea, atât sub formă caldă cât şi rece.

CEAI NEGRU Timp de infuzare 3-4 minute   Temperatura apei: 90-95°C
97525                  Earl Grey Legendarul clasic printre ceaiurile aromatice negre. Amestec parfumat de ceaiuri fine negre din Ceylon şi 

China, este rafinat cu ulei de bergamotă premium şi prezintă un gust plin de Earl Grey.

CEAI VERDE Timp de infuzare 2-3 minute   Temperatura apei: 80°C
97524                  Sun of the East Unul dintre cele mai populare ceaiuri verzi aromate! Reţeta conţine ceaiuri verzi din China, selectate cu 

grijă, decorate cu flori frumoase, coajă de portocale şi arome exotice.

97522                  Sencha Ceai verde clasic din Taiwan, insulă numită “Formosa” (Insulă frumoasă) de către coloniştii portughezi. 
Sencha este unul dintre cele mai populare sortimente de ceai verde din lume. Infuzia are un gust proaspăt 
şi fin cu o uşoară aromă de fân.

1710                  Green Jasmine Un ceai verde robust şi astringent, produs prin metodele tradiţionale, în combinaţie cu flori de iasomie 
proaspete. Obţinem o infuzie de culoare deschisă, ce poatră parfumul florilor de iasomie.

INFUZII  DE FRUCTE Timp de infuzare 5-8 minute   Temperatura apei: 100°C
97530                  Apple Amaretto Amestec proaspăt şi interesant cu măceşe, hibiscus, coajă de lămâie, bucăţi de mere, îmbogăţit cu aromă de 

migdale. O infuzie de fructe bogată în vitamina C, cu note de marţipan.

97528                  Hawaii Cocktail Amestec exotic, cu flori de hibiscus, măceşe, coacăze, ananas confiat (ananas, zahăr), papaya (papaya, 
zahăr) şi bucăţi de mango (mango, zahăr), îmbogăţit cu coajă de lămâie şi arome de piersică şi mango. 
Rezultă o infuzie aromată, de un roşu intens, ideală şi pentru ceai cu gheaţă!

97531                  Forestberry Cocktail Amestec revigorant de măceşe, flori de hibiscus, bucăţi de mere, boabe de soc şi frunze de mure, îmbogăţit 
cu arome delicioase de zmeură şi coacăze negre. O infuzie foarte fructată, intensă, de culoare roşie.

97529                  Pina Colada Un cocktail originar din Insulele Caraibe, cu flori delicate de hibiscus, măceşe, bucăţi confiate de ananas 
(ananas, zahăr, acidifiant: acid citric), coajă de portocale şi nucă de cocos tocată, precum şi aromă de nucă 
de cocos. Infuzia are o aromă cremoasă şi dulce, un ceai delicios care poate fi băut fie rece sau cald. Nu 
conţine alcool.

CEAIURI ROOIBOS Timp de infuzare 4-5 minute   Temperatura apei: 100°C
97527                  Rooibos African 

                 Chai
O specialitate de rooibos, fără cafeină, gen „Masala”, din Africa de Sud, cu scorţişoară, nucşoară, coajă 
de citrice, bucăţi de ghimbir, anason, piper şi cuişoare. Fără arome suplimentare. O infuzie cu gust bogat, 
plăcut şi dulce picant, ideal consumat ca un chai latte!

Alte ceaiuri BESTSELLER 

CEAIURI NEGRE INFUZII DE FRUCTE CEAI DE PLANTE MEDICINALE CEAIURI ALBE 

3130 English Breakfast Tea 5810 Mango Cocktail 6750 Good Evening Tea 1949 Vanilla Lemon  White

4140 Caramello 6390 Wild Cherry 6120 Good Morning 1909 Bio White Satin

2020 Bio Indian Chai 5260 Red Orange 6450 Herbal Breakfast 2579 White Blueberry

1560 Assam CTC Typ Typhoo 5350 Fig & Basil 6680 Meditation Tea 2549 Silver Cloud

4890 Vanilla Bourbon 5790 BIO Mild Berry 6850 Peppermint

6530 Ginger Lemon 

CEAIURI VERZI CEAIURI ROOIBOS CEAI MATE SPECIALITĂŢI DE CEAI

2130 BIO Gunpowder 6350 Bio Rooibos  Orange Peppermint 3530 Mate Green 96352 BIO Japan Matcha Ready Mix

1410 Green Kimono 6810 Rooibos Echinacea and Aloe Vera 3540 Mate Limone 92989 BIO Oriental Chai Sirup

97534 Kashmir Chai Walla 93761 BIO Ice Tea Sirup with Lime 

4400 Japan Cherry 93762 BIO Ice Tea Sirup with Elderflower

5SDTEAL Spring Detox Tea 93763 BIO Ice Tea Sirup with Red Berrys

2370 Pumpkin & Seabuckthorn 381 Spices for Mulled Wine 

PACHET HORECA BASIC CEAI VĂRSAT

Pachetul conţine:
  · Câte un pachet de ceai din cele mai populare 10 sortimente (250g), 
    completat cu o specialitate de ceai cu condimente orientale
  · Ceaşca 410 ml cu capac şi farfurie -10 buc
  · Display pentru prezentarea produselor
  · Cutie dozator 125 ml cu etichetă -10 buc.
  · Linguriţă dozator
  · Meniu de ceaiuri -10 buc;
  · Pahare pentru Oriental Chai - 6 buc.
  · Table Tent pentru Oriental Chai -10 buc.
  · Alte materiale promoţionale (stopper de raft şi orar)

În cadrul pachetului plătiţi doar ceaiul, iar noi vă punem la dispoziţie toate accesoriile necesare pentru promovare şi servire în mod gratuit!



Ceaiuri Negre 2120 BIO Gunpowder Temple of Heaven Ceaiuri Rooibos
2110 BIO China Golden Yunnan 2990 BIO Japan Bancha 6870 BIO Rooibos Classic

3470 BIO Earl Grey 3750 BIO Japan Sencha 6760 BIO Rooibos Capetown

2020 BIO Indian Chai 1810 BIO Japan Kabuse-Cha 6350 BIO Rooibos Orange Peppermint

1690 BIO Vietnam OP 3170 BIO Japan Kukicha Ceaiuri de plante medicinale 
2200 BIO Lapsang Souchoung 4360 BIO Sunny Green 6060 BIO Apple Balm 200 g

1850 BIO Nilgiri Oothu FOP Fairtrade 1720 BIO Sumatra Green Oolong Barisan 6690 BIO Relax 200 g

4240 BIO Sweet Orange 2640 BIO China Lung Ching 6460 BIO Harmony 200 g

1530 BIO Assam TGFOP 2400 BIO Yunnan Green 6370 BIO Camomille 200 g

Ceaiuri Verzi Specialităţi de ceai Matcha 6150 BIO Vital Oasis 

2140 BIO The a La Menthe 96752 BIO Japan Matcha Ready Mix 100g 6400 BIO Winter Herbal Infusion 

2130 BIO Gunpowder  97841 BIO Matcha Zen 100g 5920 BIO Balance

3790 BIO China Mao Feng 2779 BIO Japan Matcha Energy 30 g Ceaiuri albe
3740 BIO Japan Hojicha Infuzii de fructe 1909 BIO White Satin

3070 BIO South Korea Jeju Seogwang Sencha 5870 BIO Chill Out 1789 BIO Pai Mu Tan White

1990 BIO China Springtime 5790 BIO Mild Berry 1899 BIO White Oothu

1770 BIO China Wuyuan Yasmin 5780 BIO Red Orange Deluxe 1939 BIO Fancy White Peony

2940 BIO Green Manjolai FAIRTRADE 5180 BIO Pomegranate Paradise

Colecţia de ceaiuri BIO

CEAI VERDE Timp de infuzare 2-3 minute   Temperatura apei: 80°C

3260 Apricot Ginseng Baza acestui amestec cu aromă tipic austriacă de caise o reprezintă mai ales ceaiurile verzi din 
China. Bine echilibrat, cu aromă de iasomie, coacăze negre şi roşii, ginseng, petale de albăstrea 
şi bucăţi de caise.

CEAI DE PLANTE MEDICINALE Timp de infuzare 5-8 minute   Temperatura apei: 100°C

6900 From Granny’s Garden Ingredientele acestui amestec de plante sunt: flori de tei, seminţe de anason, cimbru, frunze 
de nalbă şi nalbă mică, vâsc, trei fraţi pătaţi şi albăstrea. Infuzia este foarte aromată, bine 
echilibrată. Un adevărat balsam şi pentru suflet. Ideal cu miere!

INFUZII  DE FRUCTE Timp de infuzare 5-8 minute   Temperatura apei: 100°C

5840 Guave Papaya Amestec de fructe, conţine ananas, papaia, bucăţi de căpşuni şi de guava, bucăţi de hibiscus, mai 
contine boabe de soc, sfeclă, vanilie şi arome naturale. O infuzie foarte blândă, din care se poate 
pregăti un ice tea deosebit de delicios.

6200 BIO Currant Turmeric Amestecul blând de mere, morcovi, turmeric, ghimbir, hibiscus, măceşe, arome naturale, sfeclă, 
iarbă de lămâie, coacăze roşii şi zmeură rezultă o infuzie dulce, uşor picantă, potrivit deasemena 
pentru ice tea. 

Ceaiuri noi
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Ceaiuri de sezon

4930 Winter 
Dream  

4420 Wintery 
Green Tea 

3950 Pink 
Summer 

 

Ceai negru Ceai verde

6230 Thousand 
and One Nights 

6380 Winter 
Fairy Tale 

5660 Original 
Chimney Fire  

5170 Roasted 
Almonds 

Infuzii de fructe

De acum încolo iubitorii băuturii tradiţionale pe bază de ceai negru din India: Masala Chai, 
se pot bucura de acesta şi în varianta la plic!  Condimentat conform tradiţiei din India cu 
scorţişoară, cardamom, ghimbir, cuişoare şi piper. Conform tradiţiei, în India se prepară cu 
lapte şi zahăr.

BIO Quick-T Masala Chai  

NOU!
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Siropuri de ceai Demmers Teehaus  
Concentrate ecologice de ceai cu mirodenii; se consumă diluat, după 
gust cu lapte rece sau cald. Condimentele atent selecţionate se îmbină 
perfect cu gustul fin al laptelui. 

   95481 Organic Oriental Chai Syrup 250 ml (20-25 porţii)
   92989 Organic Oriental Chai Syrup 500 ml (50 porţii)
   98458 Organic Golden Rooibos Chai Syrup 250 ml (20-25 porţii)
   98459 Organic Golden Rooibos Chai Syrup 500 ml (50 porţii)

Mod de preparare 

Într-un pahar de 250 ml se amestecă aproximativ 20 ml de Sirop                
Organic Oriental Chai sau Organic Golden Rooibos Chai cu 180 ml de 
lapte, după preferinţă rece sau cald, peste care se adaugă spumă de 
lapte. Siropul Oriental Chai mai poate fi folosit la prepararea torturilor 
- de exemplu Tiramisu - sau pentru îngheţată.

Condimente pentru punch și vin fiert
Un deliciu care să vă încălzească iarna aceasta! Amestec de condimente 
pentru vin fiert şi pentru punch! Puteţi prepara foarte uşor şi băuturi deli-
cioase fără alcool prin adaugarea acestor condimente la ceai!

Ice Tea 
Acest concentrat natural de ceai de cea mai bună calitate provine din 
agricultură ecologică. Nu conţine adaos de zahăr şi este disponibil în 
trei sortimente. 

 93761 Ceai negru cu lime (20-25 porţii/0.25l)
 93762 Ceai verde cu soc (20-25 porţii/0.25l)
 93763 Rooibos cu merişoare (20-25 porţii/0.25l)
 98396 Plante medicinale cu sirop de agave (20-25 porţii/0.25l)
 98467 Ceai de ghimbir şi mere (20-25 porţii/0.25l)

Mod de preparare 

Se amestecă 20 ml sirop de Ice Tea cu apă rece într-un shaker cu                 
cubuleţe de gheaţă şi se amestecă bine. Se ornează cu bucăţi de fructe 
sau foi de mentă. Se poate folosi şi la prepararea cocktail-urilor pe 
bază de ceai.

BIO Japan Matcha Ready Mix 
Ceai verde pudră, de înaltă calitate, din Japonia de Sud. Un produs 
din agricultură ecologică, rafinat cu zahăr organic din flori de nucă de 
cocos. Perfect pentru prepararea băuturilor pe bază de matcha dar şi 
pentru gătit sau copt. 

 96752 BIO Japan Matcha Ready Mix 100 g (14 porţii)
 96752 BIO Japan Matcha Ready Mix 200 g (28 porţii)

Mod de preparare - Matcha Latte

Se omogenizează 2 g de ceai cu 100 ml de apă rece. Se spumează 
manual laptele şi se toarnă peste Matcha. Se serveşte în pahar de 330 
ml, pentru că laptele se spumează şi işi măreşte volumul. Se pudrează 
spuma laptelui cu pudră de Matcha înaite de servire.

Inovaţii şi specialităţi

Mod de preparare - Punch 

Se amestecă 250 ml de rom cu 250g de zahăr şi zeama a 4 lămâi şi 
se lasă peste noapte. Se pregăteşte 1l de ceai Assam cu 1 linguriţă de 
condimente pentru punch şi se amestecă cu romul pregătit. Se adaugă 
felii de citrice şi bucăţi de mere. 

Mod de preparare - Vin Fiert 

Se pune la încălzit 2 litri de vin roşu, la care se adaugă 2 linguriţe de 
condimente pentru vin fiert. Când începe să fiarbă, se ia de pe foc şi se 
adaugă felii de portocale.  

 
.
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Bestseller!
Ceai ecologic gata preparat de 250 ml, 
disponibil în 5 sortimente: 

• Ceai negru cu lămâie 
• Ceai Matcha cu ghimbir 
• Ceai verde cu lime 
• Ceai de fructe de pădure 
• Ceai de plante medicinale

Organic Ice Tea Ready to Drink  

Organic Ice Tea 
Ready to Drink 

Bestseller!



1
91238 Filtru hârtie standard
100 buc/cutie

2
BKV12S01 Fierbător de apă 
Brewista

3
90459 Tea Timer

4
89633 Cutie metalicã
125 g 

5 
88817 Linguriţă dozator

6
82010 Infuzor tip cleşte 
4,5 cm

7
90833 Zahăr brun candel
90860 Zahăr alb candel

8
504 Miere stick 15g

9
Pahar carton 250 ml/360 ml

10
Meniu HoReCa

11
Materiale promoţionale

6

10

2

8

3 4

9
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11

1

Produse complementare 
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1
Display flatscreen pt Quick-T natur

2
Display bambus pentru Quick-T

3
Cutie lemn pentru Quick-T

4
Display Quick-T 4

5
Display Quick-T 8

6
Cutie lemn T-Bag natur

7
Display T-Bag roşu 6

8
Display lemn Quick-T 8 

9
Display lemn ceai vrac

11
Display lemn Quick-T 8+1

1

10

Materiale pentru prezentare 

3 4 5

9

6 7 8

5

2

7
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1 2 3

1
97707 Ceaşcă mică Demmers Tee-
haus 125 ml cu farfurie rotundă

2
97710 Ceaşcă medie Demmers Tee-
haus 250 ml cu farfurie rotundă

3
97713 Ceaşcă mare Demmers 
Teehaus 400 ml cu farfurie

4
97785 Pahar cu perete dublu 
300 ml

5
97704 Tea for One Demmers Tee-
haus 400 ml cu farfurie ovală

6
97701 Ceainic Demmers Teehaus

7
97720 Ceaşcă Demmers Teehaus 
fără toarţă 100 ml
97717 Ceaşcă Demmers Teehaus 
fără toarţă 200 ml

8
97718 Suport plic după infuzare 

9
97719 Suport servire/prezentare 
ceai la plic Demmers Teehaus 

10
Cană cu capac şi farfurie 410 ml

11
Set Tea for One 380 ml

12
Cană Quick-T 250 ml

13
Pahar sticlă 300 ml

Porţelan Demmers Teehaus 
deosebit de fin 

125 ml 250 ml 400 ml 300 ml

5 6 7

400 ml 400 ml 200 ml100 ml

8

4

410 ml 300 ml

10 13

Accesorii pentru servire din 
Pachetele Basic 

12

250 ml

Disponibile la preţuri 
promoţionale. 
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Private label  

9

11

380 ml

Prin gama noastră foarte variată de ceaiuri şi nenumăratele opţiuni de 
design şi proiectare, creativitatea noastră nu cunoaşte limite!

Putem crea împreună orice produs dorit de tine: 

•    ceai vrac sau ceai la plic în dozajul dorit de tine, cu ambalaje       

personalizate, cu etichete personalizate

•    produse sub brandul ales de tine sau cu design unic, potrivit pentru 

cadouri personalizate

•    ceai Demmers sau alt ceai în funcţie de nevoile tale 

Surprindeţi clienţii cu idei şi produse 
de ceai unice! 
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Servicii de HOSTING 
de la TeaMobil  

Dragostea noastră faţă de tot ceea ce înseamnă ceai, angajamentul nostru faţă de calitate şi 
necesitatea de mobilitate - toate acestea au condus la reactivarea tradiţiei magazinelor ambulante 
străvechi şi conceperea TeaMobilului: barul mobil tras de o bicicletă tandem, creat special pentru a 
aduce tradiţia ceaiului de calitate mai aproape de tine. 

Suntem pregătiţi, cu două tipuri de TeaMobil, să vă oferim ceaiuri delicioase, atât indoor cât şi 
outdoor fie vorba de: 

Evenimente business: recepţii în aer liber, team building, 
zile deschise ale companiei

Petreceri private sau organizate special pentru copii 
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Una dintre calităţile indispensabile a unui bun vânzator este posedarea cunoştinţelor avansate des-
pre produsele vândute. Pe baza experienţei noastre de peste 20 de ani în domeniu, vă oferim aju-
torul nostru în dobândirea cunoştinţelor necesare despre ceaiuri, prin participarea la un tranining 
de câteva ore, organizat în locaţia noastră recent amenajată pentru organizare de evenimente şi 
prezentări/instruiri. 

Training-urile noastre, la fel ca şi serviciile noastre, sunt adaptate la nevoile partenerilor noştri. Nu 
ţinem doar prezentări despre ceai, în cursul cărora vă învăţăm cunoştinţe de bază despre ceaiuri, ci 
cu ocazia degustării diferitelor ceaiuri, intrăm şi în detalii, cunoscând astfel produsele mai amănunţit 
şi descoperând împreună diferenţele dintre tipurile de ceai, de exemplu diferenţele dintre ceaiurile 
verzi japoneze şi cele chinezeşti, sau diferitele nuanţe ale ceaiurilor negre din India. Prin această 
abordare practică, participanţii dobândesc cunoştinţe extrem de utile despre produsele cu care 
lucrează, care vor influenţa direct rezultatele obţinute!

Ne bucură deosebit de mult momentele în care oamenii de vânzări îşi descoperă preferinţele 
personale, deoarece suntem convinşi, că putem vinde cel mai bine ceea ce ne place şi nouă!

Vă aşteptăm cu mult drag să descoperim împreună lumea fermecată a ceaiurilor!

Prezentare și training pentru echipa 
ta la Demmers Teehaus! 

Evenimente tip târguri, expoziţii, festivaluri, concerte, workhop-uri



V-am trezit interesul? 
Pentru detalii sau alte informaţii nu ezitaţi să ne contactaţi:  

Sales Department

Szabó Szende
+40 748 014 371

szende.szabo@demmer.ro

Szarukán László
+40 729 946 551

szarukan.laszlo@demmer.ro

TeaMobil Team srl

Headquarters & Warehouse 
Valea Crişului, Nr. 461
Covasna, ROMÂNIA
www.teamobil.eu

Office
+40 736 902 410, office@demmer.ro
Warehouse
+40 752 228 734, comenzi@demmer.ro 
www.demmer.ro

Webshop
+40 729 626 076, office@demmertea.ro

www.demmertea.ro


