Katalog
poslovnih daril

Čaj kot majhna pozornost, ki...
... vas poživi kadar ste brez energije, pomiri kadar je imate preveč, vas ogreje ali ohladi.
Lahko je spremljava vašim druženjem s prijatelji ali tiha družba v tistih najbolj vaših trenutkih dneva.
Čaj v vrečki s personaliziranim potiskom nalepke
• Pakiranje čaja 50g ali 100g
• Izbor čaja po vašem okusu
• Izdelava dizajna nalepke in tisk

Barve pakiranja vrečk:

Natur

Celofan

Črna*

Rdeča*

Modra*

Jelenčki

List

Bela*

*Barve je možno naročiti pri naročilu nad 500 kom
**N avedene barve vrečk so simbolične

Vzorec nalepke:

Rožice

Smrečice

Candy

Barve vzorcev nalepk lahko prilagodimo vašim korporativnim barvam

Zimski izbor čajev se nahaja na zadnji strani kataloga.
Čajnica Chai • Drop shop d.o.o., Mrharjeva 8, 1210 Ljubljana • Telefon 041 463 019 • Email: info@chai.si • Splet: www.chai.si

Čaj v darilnem pakiranju
Pakiranje čaja v lični embalaži z vašim osebnim sporočilom ali logotipom vašega podjetja bo tudi
potem, ko bodo poslovni partnerji čaj popili, ostal v spominu na vašo pozornost.
Darilno pakiranje čaja v tulcu
• Pakiranje čaja v razponu 70g - 100g (odvisno od volumna čaja)
• Izbor čaja po vašem okusu
• Izdelava dizajna nalepke in tisk
• pri naročilu nad 1000 kom potisk embalaže po želji naročnika

Tipi potiska embalaže:

Tipi nalepk:

Zimski izbor čajev se nahaja na zadnji strani kataloga.
Karo

Kvadrat
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Čaj v darilnem pakiranju
S paketom čajev v ličnem darilnem paketu, vašemu poslovnemu partnerju podarite zgodbo. Paket je dovolj
velik, da lahko vanj dodate čestitko ali voščilo. K paketu pa vam lahko priskrbimo tudi sladko presenečenje.
Darilno pakiranje čaja v paketu
• Možnosti v paketu:
- 3x čaj po vaši izbiri (50g ali 100g čaja)
- 2x čaj po vaši izbiri (50g ali 100g čaja) in čajni pribor ali sladko presenečenje
blagovne znamke La Chocolate
• Izdelava dizajna nalepke in tisk
• Pri naročilu nad 1000 kom potisk embalaže po želji naročnika
Čajni pribor:

• Žlička za med, akacijev med 40g (slovenski)
• Sladko presenečenje: čokolada, pralineji, oreščki v čokoladi

Zimski izbor čajev se nahaja na zadnji strani kataloga.
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Izbor božičnih okusov čajev
SADNI ČAJI:
Snežni poljub: koščki jabolk, cvetovi hibiskusa, koščki guave, koščki pomaranče, aroma, kardamom, cimetova skorja, španski
vetrci (sladkor, glukozni sladkor, želatina, sol), rezine jagod, listi cvetov vrtnice, cvetovi slezenovca.
Božični čaj: rooibos, koščki jabolk, rozine, rdeča pesa, korenček, lupina pomaranče, mandlji, cvetovi vrtnic.
Prinašalec sreče: cvetovi hibiskusa, rozine, rozine z aromo ruma (rozine, aroma), sladkorni prašički in deteljice (izomaltoza), koščki karamele
(sladkano kondenzirano posneto mleko, sladkor, glukozni sirup, maščobe, ohranjevalec vlage: sorbitol, emulgator: mono- in digliceridi
maščobnih kislin), bezgove jagode, naravna aroma, maline, črni ribez.
ZELIŠČNI ČAJ:
Zimsko veselje: koščki jabolk, cvetovi hibiskusi, limonska trava, lupina pomaranče, plodovi šipka, rozine, listi borovnic, aroma, rooibos, sporiš,
cvetovi limete, zvezdasti janež, cimet (1%), cvetovi plavic, lističi mandljev, koščki vanilije (1%), klinčki.
ZELENI ČAJI:
Panforte di siena: beli čaj, zeleni čaj Kitajski -Ming Mee, -Sencha, -Gunpowder, koščki kandiranega ananasa (ananas, sladkor), aroma, rozine,
koščki ingverja, koščki kandirane papaje (papaja, sladkor), koščki kakava, kardamom, cimetove palčke, koščki kandiranega manga (mango,
sladkor), španski vetrci (sladkor, glukozni sirup, želatina, sol), praženi mandlji (mandlji, karameliziran sladkor), nageljnove žbice, koriander,
koščki marelic, pomarančna lupina, limonina lupina.
Kokosov poljubček: zeleni čaj, kokosov čips (kokos, sladkor)(12%), kokosovi koščki (10%), pražen riž, aroma, limonska trava, riževe kokice
ČRNI ČAJI:
Snežni metež: črni čaj –Cejlon, - iz J Indije, -iz Kitajske, koščki kokosa, aroma, lističi mandljev.
Črni cookie: črni čaj, sladkor vvkockah, aroma, pražena korenina cikorije, koščki kokosa, brezglutenski oves, piškoti (moka, polnozrnata
pšenična moka, koruza, pšenica), sladkor, pšenični škrob, glukozni sirup, oligofruktoza, olje pšenice,stabilizator:kalcijev karbonat
kakav v prahu, moka iz pšeničnega slada, antioksidanti: ekstrakt tokoferola, aroma)(4,5%), koščki krokanta (sladkor, lešnik), koščki kakava
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