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The new
tea ceremony!
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Το τσάι άλλαξε!
Συνδυάζοντας την παράδοση
µε την καινοτοµία.
Είµαστε η πρώτη Ελληνική εταιρεία
που τυποποιήσαµε το τσάι σε µορφή ράβδου!
Η Elixir Tea παρουσιάζει τα teasticks! Φύλλα τσαγιού
εξαιρετικής ποιότητας, φίλτρο και αναδευτήρας σε μια ράβδο.
Η εύκολη στη χρήση ράβδος ταιριάζει στον σύγχρονο τρόπο ζωής
και την ανανεωμένη σχέση μας με το χρόνο και το χώρο.
Απολαύστε μία κούπα τσάι υψηλής ποιότητας σε υπέροχες γεύσεις,
χωρίς σακουλάκια, κουταλάκια. Χωρίς ταλαιπωρία.

Αυτοί είμαστε!
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To 2017 για όλους εµάς στην Elixir Tea ήταν έτος
εποικοδοµητικής µελέτης, σχεδιασµού και δηµιουργίας.
Ολοκληρώσαµε ένα επενδυτικό πλάνο µε άρτιες κτιριακές εγκαταστάσεις
και τα πιο σύγχρονα µηχανήµατα κατασκευασµένα στην Ευρώπη,
πιστοποιώντας όλα τα τµήµατα παραγωγής και επεξεργασίας
βάσει των προτύπων της TUV NORD.
Τώρα προχωράµε στην προώθηση των προϊόντων µας µε σκοπό να προσφέρουµε
καινοτοµία, απλοποίηση, ευεξία στην κατανάλωση τσαγιού
και βοτάνων για τους λάτρεις του είδους.

Η παραγωγή μας

Profile

Οι πιστοποιήσεις μας

Περιέχει υψηλής ποιότητας
φύλλα τσάι
συσκευασμένα
αεροστεγώς

Φτιαγμένη από υλικό Silver
Flexy TM που αντέχει σε θερμοκρασίες άνω των 100 0C
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Σχεδιασμένη για να μην στάζει
όταν εξέλθει από το φλιτζάνι
Με κομψό και μοντέρνο design
που προκαλεί το βλέμμα

Χρησιμεύει ως αναδευτήρας
για ζάχαρη ή μέλι και διαχέει το τσάι ομοιόμορφα

Η ράβδος Elixir
Τα σημεία υπεροχής μιας καινοτομίας
που αλλάζει το τσάι για πάντα!

Patented
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Τσάι με… δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας!
Γιατί όταν λέμε ότι «αλλάζουμε το τσάι», το εννοούμε.
Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Διάτρητης Ράβδου Τσαγιού, από τον
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, για την Elixir Tea!
Φύλλα τσαγιού, φίλτρο και αναδευτήρας σε μια ράβδο.
Τσάι με υπέροχες γεύσεις αλλά χωρίς σακουλάκια, χωρίς
κουταλάκια, χωρίς ταλαιπωρία.
Αρ. Ευρ. 1009357
Αποκλειστική παραγωγή και εμπορία ράβδων/sticks τσαγιού
για την Ελλάδα, μέχρι 23-3-2037
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New packaging 2019

Δύσκολη επιλογή;
Το τι θα επιλέξεις ανάμεσα στα Elixir Teasticks, δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Τα Elixir Teasticks, κυκλοφορούν σε πολλές μορφές και γεύσεις.
Η βασική σειρά για τον καταναλωτή περιλαμβάνει 11 υπέροχες γεύσεις
η κάθε μια σε μοντέρνα συσκευασία των 10 ράβδων.
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Για επαγγελματίες
Αν θέλετε μπορείτε να παραγγείλετε στο τμήμα πωλήσεων
τηλεφωνικώς ή online στο e-shop μας,
ξεχωριστές και διαφορετικές ποσότητες για κάθε γεύση που επιθυμείτε.
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Πλήρης συλλογή
Mπορεί κανείς να διακρίνει τον επαγγελματισμό της Elixir tea, στην πλήρη σειρά προϊόντων
που συνοδεύουν το τσάι. Οτιδήποτε χρειάζεστε για να απογειώσετε την εμπειρία Elixir,
όπως sticks μελιού ή ζάχαρης - που μπορούν να πάρουν και το branding του café σας,
μπισκότα, πορσελάνινες θήκες για το χρησιμοποιημένο teastick, στέβια αλλά
και Gift Box κασετίνες Elixir tea, ένα δώρο που πολλοί θα εκτιμήσουν!
Ατομικά
sticks ζάχαρης

Sticks
Ελληνικό μέλι

Διαθέσιμα σε λευκή
και καστανή ζάχαρη, 4gr

40% έλατος,
30% πεύκο, 30% άνθος

Ατομικά
γλυκίσματα

Γυάλινο βαζάκι μελιού

πορτοκάλι,
κανέλλα, βρώμη

Ελληνικό
μέλι

Συσκευασία 6gr

Συσκευασία 30gr

Φυσικό γλυκαντικό
415 δόσεις

Stevia Elixir

Πορσελάνινη
θήκη παρουσίασης

Gift box
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Είμαστε ΚΑΙ “χύμα”
Μπορεί η μεγάλη καινοτομία της Elixir Tea να είναι τα teasticks, όμως
είμαστε ταυτόχρονα ένας προμηθευτής υψηλής ποιότητας χύμα τσαγιών
που λανσάρονται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά! Συνθέσαμε για να
απολαύσετε φανταστικά μείγματα τσαγιού ανάλογα με τη διάθεση σας.
Είτε είστε ιδιώτης, είτε επαγγελματίας στο χώρο των café και της
εστίασης, ζητήστε να ενημερωθείτε για την πλήρη γκάμα των γεύσεων
Elixir Loose Teas σε συσκευασίες των 100γρ και του ενός κιλού.
Το τσάι έρχεται συσκευασμένο αεροστεγώς σε σακουλάκια λευκού κραφτ
χαρτιού με εσωτερική επένδυση, ειδικά για αποθήκευση τσαγιού.

Loose tea
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Πήραμε το χρυσό!
Η καινοτομία βραβεύεται!
Η Elixir Tea έλαβε μέρος στα Packaging Innovation
Awards 2019 και κέρδισε το GOLD Βραβείο
στην κατηγορία New Packaging Method!
Η καινοτομία και το design της Elixir Tea την έφεραν στην
πρώτη θέση, μαζί με μεγάλα ονόματα της αγοράς όπως οι
Apivita, Agrino, Coca-Cola Τρία Έψιλον, Lidl Hellas.

Gold award
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Παγωμένο τσάι του βουνού;
Ωραία ιδέα!
Τι καλύτερο υπάρχει από ένα παγωμένο, αναζωογονητικό τσάι;
Η Elixir Tea σας προσφέρει παγωμένο Ελληνικό εκχύλισμα τσαγιού του βουνού
σε συνδυασμό με θυμαρίσιο μέλι με πλούσια γεύση και ευχάριστη επίγευση.

Όλα αυτά μόνο με 60 θερμίδες!

Cool Idea!
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The New Tea Ceremony

www.elixirtea.eu
40 Kifisou Avenue, Athens 121 33 - Greece
T. +30 210 575 5600
E. info@elixirtea.eu

Thank you!

