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Een verrassend geschenk .. een bijzondere traktatie! 

Premium (biologische) ko�  e en thee in een unieke brewer

DE UITDAGING VANDAAG DE DAG
De meeste mensen worden tegenwoordig gebombardeerd met commerciële berichten en 

aanbiedingen. Zeer weinig advertenties en direct mail-campagnes hebben echte impact en e� ect. 
Dus het merendeel van de campagnes, online of gedrukt, vereisen ‘exposure’ over een 

lange periode en tegen aanzienlijke kosten.

De meeste mensen houden van een goede kop ko�  e of thee.

De bijzondere innovatie van het concept Co� eebrewer / Teabrewer zal nieuwsgierigheid, interesse 
en betrokkenheid opwekken. De ‘brewers’ zijn ideaal voor het samplen op beurzen,

conferenties of als onderdeel van een direct-mailcampagne.

De uitstekende smaak en kwaliteit van de ko�  e en thee zal geloofwaardigheid en respect verdienen.

DE IMPACT EN HET EFFECT
De Co� eebrewer / Teabrewer is zo bijzonder dat je boodschap een goede kans maakt

geliefd, genoten, begrepen, gewaardeerd en dus herinnerd te worden.
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[NL]  De beste biologische ingrediënten, grove blaadjes kruiden en fruitstukjes, verpakt in een verrassende ‘teabrewer’. 
Het zetten van deze thee in de teabrewer werkt eigenlijk hetzelfde als in een theepot. Het zorgt voor een 

natuurlijk en e� ectief extract van de grove blaadjes. Met andere woorden: het perfecte kopje ‘infusion’ thee.
1 of 2 keer opnieuw opschenken voor 2 tot 6 kopjes geurige kruidenthee

[EN]  We o� er the rich taste of super premium organic whole leaf tea, herbs and fruit bits brewed in a good old teapot with 
convenience of a teabag. All you need to do is add hot water.

Brew same tea up to 2-3 times for up to 6 cups of fragrant herbal tea. Empty and refill multiple times.

[DE}  Die besten biologischen Zutaten, grobe Kräuterblätter und Früchte in einem überraschenden ‘Teabrewer’. Tee kochen in 
einem ‘Teabrewer’ ist genauso einfach wie in einer normalen Teekanne. Er sorgt für einen natürlichen und wirksamen 

Extrakt der groben Teeblätter. Mit anderen Worten: die perfekte Tasse “Infusion” Tee.
Ein- oder zweimal Wasser auftragen für 2 bis 6 Tassen herrlich duftenden Bio-KräuterTee

www.teabrewer.gift
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[NL]  Altijd en overal genieten van de beste kwaliteit biologische ko�  e, vers gemalen en verpakt in een verrassende ‘co� eebrewer’. 
Het innovatieve ontwerp van het ingebouwde filter combineert het beste van een filterko�  e met de rijke smaak van

een cafetière. Door het hete water direct op de ko�  e te schenken en deze 4 tot 6 minuten te laten trekken, 
wordt een intens aroma verkregen met een rijke en volle smaak.

[EN]  The co� eebrewer o� ers the quality and the rich taste known from pour over filter co� ee and french press co� ee, but with 
the convenience of instant co� ee. The secret behind the rich taste brewed in the co� eebrewer is owed to the unique 

filter design and brewing technology. We combine the best from a pour over filter brew with the rich taste of a french press.

[DE]  Genießen Sie Ihren ehrlichen Bio-Ka� ee überall und jederzeit! Die beste Qualität Ka� ee, frisch gemahlen und sofort verpackt 
in einem überraschenden ‘Co� eebrewer’. Das innovative Design des Filters kombiniert das Beste aus einem Filterka� ee mit dem 
reichen Geschmack eines Ka� eebereiters. Wenn Sie kochendes Wasser direkt auf den ‘Co� eebrewer’ gießen und anschliessend 

4 bis 6 Minuten ziehen lassen, bekommen Sie 2 Tassen Ka� ee mit einem intensiven Aroma und einem vollen Geschmack.

20 g  biologische ko�  e / Bio-Ka� ee / organic co� ee / Fairtrade / 100% arabica

www.co� eebrewer.gift
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Co� eebrewer | Teabrewer  PRIJZEN TAILORMADE PACKAGING 2021

Prijzen geldig vanaf 01.02.2021

Stuksprijs is 1 sleeve (1 design) + 1 Co� eebrewer or Teabrewer. 
Meerprijs extra brewer meeverpakt: op aanvraag.

DRUKKEN SLEEVE
Full color (buitenzijde)

Startkosten*: € 35,00

Aantal:   Unit price:
100 - 200  € 2,15
200 - 500  € 1,83
500 - 1000  € 1,67
1000 - 2000  € 1,59

Vanaf 1000 stuks geen startkosten. Prijzen boven 2000 stuks op aanvraag.

DRUKKEN BREWER (tailormade label op zakje): op aanvraag, mogelijk vanaf 50 stuks

PERSONALISEREN
Of voorzien van unieke (login) code. Prijzen vanaf € 0,12 p/stuk.

ENVELOP
Verzendenvelop (stevig kraft karton): € 0,30 p / stuk

BEDRUKKEN ENVELOP: prijs op aanvraag

VOOR AANVULLENDE INFO / OFFERTES: contact Antoinette van Tessel > antoinette@liv-n-taste.nl

* Alle prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW en verzendkosten. 
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PREMIUM COFFEE
We buy the best organic co� ee beans in the world and 
we treat it with great care and respect. Together with the 
original character and origin of the co� ee it results in a 
unique rich and pleasant taste. The innovative design of 
the filter combines the best of a filter co� ee with
the rich taste of a co� ee maker.
100% Arabica beans  //  organic  //  fairtrade

UNIQUE FILTER
The Co� eebrewer is made of paper with a PE film coating 
inside (the same principle as a milk carton) and equipped 
with a non woven filter. The packaging contains no aluminum 
and is produced with great respect to the environment.

co� eebrewer.gift

COFFEEbrewer

the original

INNOVATIVE AND UNIQUE
The best organic ingredients, coarse herb leaves and fruits 
in a surprising ‘Teabrewer’.

The Teabrewer can be re-used in various ways. Add hot 
water up to 3 times for 2 to 6 cups of wonderfully fragrant 
organic herbal tea. After that you can rinse the filter and 
refill with your own tea. 100% pure and organic

BUILT-IN FILTER
The Teabrewer is made of paper with a PE film coating 
inside (the same principle as a milk carton) and equipped 
with a nonwoven filter. The packaging contains no aluminum 
and is produced with great respect to the environment.

teabrewer.gift
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EEN VERRASSEND GESCHENK.. 
EEN BIJZONDERE TRAKTATIE

PREMIUM BIO KOFFIE EN THEE 
IN EEN UNIEKE BREWER



ALLE BREWERS ZIJN TOT 10 KEER
OPNIEUW TE GEBRUIKEN.

ALLE THEEVARIANTEN ZIJN BIOLOGISCH. 
DE HONDURAS KOFFIE IS BIOLOGISCH EN FAIRTRADE.

BIJ HET PRODUCTIEPROCES WORDT VOLLEDIG 
GEBRUIKT GEMAAKT VAN WINDENERGIE. 

BIJ ELKE KILOGRAM CO2 DIE WORDT VERBRUIKT BIJ DE PRODUCTIE 
VAN DE BREWERS ONTVANGT WEFOREST TER COMPENSATIE EEN 

BIJDRAGE OM DE REGENWOUDEN TE ONDERHOUDEN 
EN BOMEN TE PLANTEN. 

BIJ ELKE KILOGRAM PLASTIC DAT WORDT GEBRUIKT BIJ DE 
PRODUCTIE VAN DE BREWERS ONTVANGT PLASTIC BANK EEN 
BIJDRAGE OM 1 KG AAN PLASTIC AFVAL UIT DE NATUUR EN DE 

OCEANEN IN TE ZAMELEN VOOR RECYCLING.

THE BREW COMPANY EN DUURZAAMHEID




