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ι; Στον καταναλωτή: Μια ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων τσαγιού. 

Περιλαμβάνει κλασσικά τσάγια, βοτανικά, βιολογικά απο την 
Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Προϊόντα μελετημένα, με γνώμονα 
την απόλαυση μέσα από ποιοτικές πρώτες ύλες. 100% φυσικά. 
Στο κατάστημα: Το παρόν πακέτο αποτελεί μια ολοκληρωμένη 
πρόταση για καταστήματα HoReCa προσφέροντάς τους μια 
εξαιρετική γκάμα ροφημάτων σε συνδιασμό με ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο marketing. Όλα αυτά για ένα εξαιρετικό προϊόν με πολύ 
μεγάλα περιθώρια κέρδους.
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Μελετημένος συνδυασμός μαύρο Μελετημένος συνδυασμός μαύρο 
τσαγιού Ινδίας και Κεϋλάνης τσαγιού Ινδίας και Κεϋλάνης 

μας δίνει μία χρυσαφένια κούπα μας δίνει μία χρυσαφένια κούπα 
αρωματικού κλασικού τσαγιού.αρωματικού κλασικού τσαγιού.
Δοκιμάστε το και με προσθήκη Δοκιμάστε το και με προσθήκη 
γάλατος ή σε στυλ cappuccino γάλατος ή σε στυλ cappuccino 

ζεστό ή Freddo.ζεστό ή Freddo.

2 g 200ml 3-5

λ 
cap-100

Γεύση τριαντάφυλλο-μένταΓεύση τριαντάφυλλο-μέντα
 Ένας συνδυασμός όλο φρεσκάδα  Ένας συνδυασμός όλο φρεσκάδα 

και άρωμα. Το τριαντάφυλλο και άρωμα. Το τριαντάφυλλο 
συναντά τη μέντα και δίνουν συναντά τη μέντα και δίνουν 

στο πράσινο τσάι ένα ιδιαίτερο στο πράσινο τσάι ένα ιδιαίτερο 
χαρακτήρα.χαρακτήρα.

2 g 200ml 2-3

λ 
cap-70-80

Γεύση ξηροί καρποί-σοκολάταΓεύση ξηροί καρποί-σοκολάτα
Εξαιρετικά θερμαντικό ρόφημα, Εξαιρετικά θερμαντικό ρόφημα, 
ζεσταίνει και ηρεμεί την ψυχή. ζεσταίνει και ηρεμεί την ψυχή. 
Σοκολάτα και ξηροί καρποί με Σοκολάτα και ξηροί καρποί με 
πράσινο τσάι και βανίλια. Απλά πράσινο τσάι και βανίλια. Απλά 

καταπληκτικό.καταπληκτικό.

2 g 200ml 2-4

λ 
cap-75-80

Γεύση κόκκινα φρούταΓεύση κόκκινα φρούτα
Ένα ρόφημα με πολύ γεμάτη Ένα ρόφημα με πολύ γεμάτη 

γεύση με βάση το μαύρο τσάι. γεύση με βάση το μαύρο τσάι. 
Ιδανικό για αυτούς πού λατρεύουν Ιδανικό για αυτούς πού λατρεύουν 

τα κόκκινα φρούτα.τα κόκκινα φρούτα.

2 g 200ml 3-6

λ 
cap-100

Γεύση περγαμόντο.Γεύση περγαμόντο.
Πάντα κλασικό μαύρο τσάι με Πάντα κλασικό μαύρο τσάι με 

φυσικά αρώματα περγαμόντου. φυσικά αρώματα περγαμόντου. 
Αγαπημένος διαχρονικός Αγαπημένος διαχρονικός 

συνδυασμός.συνδυασμός.

2 g 200ml 3-5

λ 
cap-100

Ένα διάσημο πράσινο τσάι που Ένα διάσημο πράσινο τσάι που 
δίνει ένα ρόφημα με ελαφρύ δίνει ένα ρόφημα με ελαφρύ 
χρώμα και πολύ φρεσκάδα. χρώμα και πολύ φρεσκάδα. 

Φτιαγμένο από τις καλύτερες Φτιαγμένο από τις καλύτερες 
ποικιλίες πράσινου τσαγιού Κίνας ποικιλίες πράσινου τσαγιού Κίνας 

τυλιγμένο σφιχτά στο χέρι, θυμίζει τυλιγμένο σφιχτά στο χέρι, θυμίζει 
μπαρούτι, εξού και το όνομά του.μπαρούτι, εξού και το όνομά του.

2 g 200ml 2-3

λ 
cap-80

Γεύση μανταρίνι-γκρέιπφρουτΓεύση μανταρίνι-γκρέιπφρουτ
Ένα μοναδικό ρόφημα μας Ένα μοναδικό ρόφημα μας 

ταξιδεύει σε ένα κήπο Εσπερίδων. ταξιδεύει σε ένα κήπο Εσπερίδων. 
Το μανταρίνι και το γκρέιπφρουτ Το μανταρίνι και το γκρέιπφρουτ 

συνδυάζονται ιδανικά με εξαιρετικές συνδυάζονται ιδανικά με εξαιρετικές 
ποικιλίες πράσινου τσαγιού. ποικιλίες πράσινου τσαγιού. 

Απολαυστικό & ισορροπημένο.Απολαυστικό & ισορροπημένο.

2 g 200ml 2-3

λ 
cap-75-80

Η πρότεινόμενη γκάμα τσαγιού που περιλαμβάνεται στο Set. Ένα μείγμα διάφορων κωδικών που καλύπτει Η πρότεινόμενη γκάμα τσαγιού που περιλαμβάνεται στο Set. Ένα μείγμα διάφορων κωδικών που καλύπτει 
ολοκληρωμένα τις ανάγκες σας σε λευκό, πράσινο, μαύρο τσάι, ροόιμπος/κόκκινο τσάι και βοτανικά ροφήματα.ολοκληρωμένα τις ανάγκες σας σε λευκό, πράσινο, μαύρο τσάι, ροόιμπος/κόκκινο τσάι και βοτανικά ροφήματα.

classic

classic



Γεύση πιπερόριζα-πορτοκάλιΓεύση πιπερόριζα-πορτοκάλι
Ένα αγαπημένο trend των Ένα αγαπημένο trend των 
τελευταίων ετών. Πράσινο τελευταίων ετών. Πράσινο 

τσάι, πορτοκάλι και αρωματική τσάι, πορτοκάλι και αρωματική 
πιπερόριζα.πιπερόριζα.

2 g 200ml 2-370-80

Γεύση βιολέτα-σμέουροΓεύση βιολέτα-σμέουρο
Γλυκές αναμνήσεις από μία Γλυκές αναμνήσεις από μία 

ρομαντική εποχή. Ένα ρόφημα ρομαντική εποχή. Ένα ρόφημα 
με φρουτώδη γλυκιά γεύση με φρουτώδη γλυκιά γεύση 

σμέουρων και Βιολέτας. Βασισμένο σμέουρων και Βιολέτας. Βασισμένο 
σε ένα μείγμα πράσινου και λευκού σε ένα μείγμα πράσινου και λευκού 

τσαγιού.τσαγιού.

2 g 200ml 2-4

λ 
cap-75-80

Ένα υπέροχο αναζωογονητικό Ένα υπέροχο αναζωογονητικό 
ρόφημα. Ο συνδυασμός μέντας ρόφημα. Ο συνδυασμός μέντας 
ευκάλυπτο και γλυκάνισου ένα ευκάλυπτο και γλυκάνισου ένα 

πολύ έντονο χαρακτήρα όποιος πολύ έντονο χαρακτήρα όποιος 
εξισορροπείται με τη γλυκόριζα και εξισορροπείται με τη γλυκόριζα και 

το θυμάρι.το θυμάρι.

2 g 200ml 7-10

λ 
cap-70-80

Γεύση πορτοκάλιΓεύση πορτοκάλι
Εξαιρετικός συνδιασμός Εξαιρετικός συνδιασμός 

χαμομηλιού με πορτοκάλι. Γεμάτο χαμομηλιού με πορτοκάλι. Γεμάτο 
άρωμα με διακριτική γεύση.άρωμα με διακριτική γεύση.

2 g 200ml 8-12

λ 
cap-100

Aπολαύστε το! Μία κούπα με ζεστό Aπολαύστε το! Μία κούπα με ζεστό 
αρωματικό chai. Ένας θερμαντικός αρωματικό chai. Ένας θερμαντικός 

συνδυασμός γλυκάνισο, πιπερόριζα συνδυασμός γλυκάνισο, πιπερόριζα 
και φλούδας κακάο με μπαχαρικά.και φλούδας κακάο με μπαχαρικά.

2 g 200ml 7-10

λ 
cap-100

Γεύση λεμόνιΓεύση λεμόνι
To “μαντζούνι” της γιαγιάς. To “μαντζούνι” της γιαγιάς. 

Καταπληκτικό Ελληνικό τσάι Βουνού Καταπληκτικό Ελληνικό τσάι Βουνού 
με αρωματικό λεμόνι. Ιδανικό με αρωματικό λεμόνι. Ιδανικό 
ρόφημα για όλη την ημέρα.ρόφημα για όλη την ημέρα.

2 g 200ml 8-12

λ 
cap-100

warming afternoon beverage

Γεύση ΒανίλιαΓεύση Βανίλια
Έρχεται από τη νότιο Αφρική η Έρχεται από τη νότιο Αφρική η 

καλύτερη ποικιλία του κόκκινου καλύτερη ποικιλία του κόκκινου 
θάμνου. Ένας εξαιρετικός θάμνου. Ένας εξαιρετικός 

συνδυασμός με φυσικό άρωμα συνδυασμός με φυσικό άρωμα 
βανίλιας Μαδαγασκάρης.βανίλιας Μαδαγασκάρης.

2 g 200ml 7-10

λ 
cap-100

classic flavor women’s favorite greek flavor organic

chai
flakes

snow



Στο Starters Set περιλαμβάνονται επίσηςΣτο Starters Set περιλαμβάνονται επίσης

λευκά χάρτινα φίλτρα (λεύκανση χωρις χλωρίνη), με easy λευκά χάρτινα φίλτρα (λεύκανση χωρις χλωρίνη), με easy 
flip επάνω και πλατιά βάσηflip επάνω και πλατιά βάση

ολοκληρωμένοι περιγραφικοί κατάλογοι “menu” τσαγιού ολοκληρωμένοι περιγραφικοί κατάλογοι “menu” τσαγιού 
για να επιλέξουν οι πελάτες τη γεύση που τους αρέσειγια να επιλέξουν οι πελάτες τη γεύση που τους αρέσει

Plexiglass, Plexiglass, 
διαφημίζουν τη σειρά του τσαγιούδιαφημίζουν τη σειρά του τσαγιού

200ml, με τυπωμένο λογότυπο El Greco200ml, με τυπωμένο λογότυπο El Greco

χάρτινα γυάλινες

επιτραπέζια επιτραπέζιοι

φίλτρα κούπες

display κατάλογοι

700 τεμ

10 τεμ6 τεμ

12 τεμ

P U R E   W A R M   T R U E  

Κωδικός Προϊόν   Μερίδες (εκτίμηση*)

ΕΛΓ-ΒΙΟ-5022 Μαύρο Τσάι - English Breakfast 100g 50

ΕΛΓ-ΒΙΟ-5020 Μαύρο Τσάι Περγαμόντο - Earl Grey Blue Flower 100g 50

ΕΛΓ-ΒΙΟ-5011 Μαύρο Τσάι Κόκκινα Φρούτα - Red Fruit Passion 100g 50

ΕΛΓ-ΒΙΟ-5021 Πράσινο Τσάι - GunPowder Temple of Heaven 100g 50

ΕΛΓ-ΒΙΟ-5010 Πράσινο Τσάι  Τριαντάφυλλο Μέντα - Minty Rosa 100g 50

ΕΛΓ-ΒΙΟ-5003 Πράσινο Τσάι Μανταρίνι Γκρέιπφρουτ - Campus Garden 100g 50

ΕΛΓ-ΒΙΟ-5006 Πράσινο Τσάι Ξηροί Καρποί Σοκολάτα - Chai-kovsky Symphony 100g 50

ΕΛΓ-ΒΙΟ-5007 Πράσινο Τσάι Πιπερόριζα Πορτοκάλι - Ginger Orange 100g 50

ΕΛΓ-ΒΙΟ-5004 Πράσινο / Λευκό Τσάι Βιολέτα Σμέουρο - Belle Epoque 100g 50

ΕΛΓ-ΒΙΟ-5012 Κόκκινο Τσάι Βανίλια - Rooibos Vanilla 100g 50

ΕΛΓ-ΒΙΟ-5015 Bοτανικό Μείγμα - Snowflakes 100g 50

ΕΛΓ-ΒΙΟ-5014 Βοτανικό Μείγμα - Minty Fresh Mountain 100g 50

ΕΛΓ-ΒΙΟ-5017 Βοτανικό Μείγμα Τσάι Βουνού Λεμόνι - Giagia’s Mountain Stroll 100g 50

ΕΛΓ-ΒΙΟ-5018 Βοτανικό Μείγμα Χαμομήλι Πορτοκάλι - Relaxing Melody 100g 50

Σύνολο 700 μερίδες700 μερίδες

Κωδικός Προϊόν   Τεμάχια

75030 Χάρτινα Φίλτρα 100 τεμαχίων 7

015062 Κούπα Γυάλινη 12

800012 Κατάλογοι Τσαγιού 10

015061 Display Τραπεζιού 6
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M. Μπαγκατζούνης 
& Υιοί Α.Β.Ε.Ε. 
ΒΑΤΕΡΟ, ΚΟΖΑΝΗ 
www.elgrecoteas.com
T: (+30) 2461 0 36902
F: (+30) 2461 0 31544

*υπολογισμένο με περίπου 2 γραμμάρια προϊόντος σε κούπα των 200ml


