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Ολοκληρωμένο Bio-Loose πακέτο
pack
Complete

Γιατί Βιολογικό Βοτανικό ρόφημα? Why Organic Herbal Infusion?
Υπάρχει μία ραγδαίως αυξανόμενη τάση στην κατανάλωση βιολογικών προϊόντων
Οι καταναλώτές αναζητούν απόλαυση σε συνδιασμό με οφέλεια
Αποτελεί ενναλακτικό ρόφημα για όλες τις ώρες
Εξαιρετική λύση για την προώθηση της Ελληνικής Παράδοσης (Ιδανικό για τουριστικές
περιοχές που ο καταναλωτής αναζητά Ελληνικό προϊόν)
Παρασκευάζεται και σερβίρετε εύκολα και χωρίς ιδιαίτερο εξοπλισμό, συμβάλοντας
στην αυξηση της παραγωγικοτητας της επιχειρησης

There is a worldwide increasing trend for organic product consumption
Consumers seek pleasure combined with benefits
Herbs can be enjoyed any time of the day
Aromatic plants and herbal infusions are a great alternative compared to
aggravating beverages such as coffee.
Its easily prepared and served, without the need of expensive equipment, contributing to the increase of the store’s productivity

www.elgrecoteas.com

“Το τσάι μου έρχεται από την ελληνική φύση, όπου τα βότανα και τα λουλούδια ανθούν στις πιο απίστευτες
τοποθεσίες. Από τη γη της αρκούδας μέχρι το Αιγαίο, από τις ζεστές ακτίνες του ήλιου μέχρι τις κρυστάλλινες
πηγές. Παράγεται με φροντίδα, μαζεύεται και συσκευάζεται με το χέρι, στην καλύτερη στιγμή του, από μια
μεγάλη μεγάλη οικογένεια, διασφαλίζοντας πως αυτό που κρατάτε είναι ένα ταξίδι στην Ελληνική Γεύση.”

“My tea comes from Greek nature where herbs & flowers bloom in the most extraordinary places.
From the land of the bear to the Aegean Sea, from the warm rays of the sun to the sparkling springs.
It is grown with care, hand picked & hand packed in its prime by a big big family to ensure that what
you get is a journey to Greek flavor.”

Προσεκτικά διαλεγμένες γκουρμέ ποικιλίες, ειδικά γι αυτούς που αναζητούν εμπειρίες μέσα από ένα καλειδοσκόπιο γεύσεων.
Στοχος της σειράς, να εμπνεύσει και να περάσει σε όλο τον κόσμο μυστικές γευστικές απολαύσεις, αρχαία γιατροσόφια και
βαθιά ριζωμένες παραδόσεις. Αυτή η νέα σειρά εξαιρετικών ροφημάτων ήρθε να “δείξει” τί εννοούμε με τη λέξη
Τsαι στην Ελλάδα. Χώρα του πνεύματος. Από τους αρχαίους χρόνους, οι Έλληνες παθιασμένα αναζητούν την
αμβροσία, την τροφή των Θεών. Σε αυτή την αναζήτηση ανακάλυψαν τους θησαυρούς της Ελληνικής φύσης, τα αρωματικά
& φαρμακευτικά φυτά. Χώρα, αυθεντική. Κατά τη διάρκεια των παγετώνων η Ελλάδα δεν πάγωσε ολοκληρωτικά,
διατηρώντας τη βιοποικιλότητα και πάνω από 1.000 διαφορετικά είδη αρωματικών φυτών. Χώρα με ιστορία. Ένα μέρος
που το ήθελαν πολλοί, με τις κατακτήσεις και τις κατοχές, συστήθηκε σε νέους πολιτισμούς και κουλτούρες. Χώρα, αγνή.
Κράτησε το μοναδικό χαρακτήρα της, με διαφορετικές εικόνες σε κάθε γωνία και αναπτυγμένα μικροκλίματα.

A carefully picked selection of gourmet varieties, chosen for those wishing to experience a kaleidoscope of flavours. “Τsάι” or “Tsai”, is the Greek word meaning herbal tea. Wishing to inspire and pass on to the world secret
flavourful pleasures, ancient medicinal knowledge and deep rooted traditions. This new line of exceptional teas
has come to instill in us what tea means to Greece. A land of spirit. Since ancient times, Greeks passionately sought ambrosia, the food of the Gods. In this quest they discovered the treasures of Greek nature, aromatic
& medicinal herbs. A land, authentic. During the ice age, Greece did not freeze over, preserving biodiversity
and over 1.000 different aromatic herbs and their wild varieties. A land of history. One of the most sought after
places in the world, being once conquered and thus introduced to new cultures and ideas. A land of purity.
Barely touched, keeping its unique character, with new images in every corner and thriving micro-climates.

We l co m e to t h e l an d o f f l avo r. We l co m e to G reece.

Κ αλωσ ήρθ ατε σ τη χ ώ ρ α τ ης γε ύσ ης. Κα λ ω σ ή ρ θ α τ ε
σ τη ν Ελ λ ά δ α .

Το πακέτο περιλαμβάνει Included in the box
Κωδικός Code

Προϊόν Product

Μερίδες Portions

BIO-3001

Aegean Myth Herbal Blend 120g

apx. 90

BIO-3002

Olympus Path Herbal Blend 120g

apx. 90

BIO-3003

Island Spirits Herbal Blend 200g

apx. 80

BIO-3004

Cretan Sunrays Herbal Blend 80g

apx. 70

BIO-3005

Δίκταμο Single Estate Dictamnus 80g

apx. 80

BIO-3006

Φασκόμηλο Single Estate Sage 110g

apx. 80

BIO-3007

Τσάι του βουνού Ανθός Single Estate Mountain Tea Blossom 2Χ60g

apx. 110

Σύνολο Sum

600

Κωδικός Code

Προϊόν Product

Τεμάχια Units

015062

Κούπα Γυάλινη Glass Cup

6

800012

Κατάλογοι Τσαγιού Tea Menus

15

015061

Display Τραπεζιού Table Displays

3

Φιλτράκια Tea filters

6x100

Τι προσφέρει;

It offers

Στον Καταναλωτή

To the consumer

Μια ολοκληρωμένη γκάμα βιολογικού ελληνικού ροφήματος. Προϊόντα
μελετημένα, με γνώμονα την απόλαυση μέσα από ποιοτικές πρώτες ύλες
από επιλεγμένους παραγωγούς. 100% φυσικά.

Α complete range of greek organic herbal infusions. All the products are
100% natural designed to offer aromatic pleasure using top quality raw materials from selected producers in Greece.

Το παρόν πακέτο αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για καταστήματα
HoReCa προσφέροντάς τους μια εξαιρετική γκάμα ροφημάτων σε
συνδιασμό με ένα ολοκληρωμένο πακέτο marketing.

The containers of this box will give HoReCa Stores an excelent and practical
range of herbal infusions as well as a compact marketing package.

Στο Καταστημα

Μέγεθος Επιχείρησης

Ιδανικό για επιχειρήσεις που
σερβίρουν 4-6 μερίδες ημερισίως

Βάσει τρέχουσων τιμών στο service του βιολογικού τσαγιού
(3-4 ευρώ από τον καταναλωτή)
η επιχείρηση με το παρόν πακέτο έχει τη δυνατότητα να αντλήσει τζίρο

To the store

Store Size

Based on the prices of such products in the service of the HoReCa sector
any store can achive an added turnover of

1800 to 2400 euros

1800 με 2400 ευρώ
Mάρκος Μπαγκατζούνης & Υιοί Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ
ΒΑΤΕΡΟ, ΚΟΖΑΝΗ
www.bagatzounis.com - info@bagatzounis.com
T: (+30) 2461 0 36902 - F: (+30) 2461 0 31544

Ideal for stores serving 4-6
portions of tea daily

all
natural

inhouse
quality lab

Μέλος Ένωσης Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδος

