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Cadouri perfecte 
pentru atmosfera sãrbãtorilor de iarnã 2019



Personalizarea în funcţie de dorinţele tale, este secretul nostru!
Pentru noi contează că dorinţa ta să se materializeze, de aceea te invităm să ne împărtăşeşti ce anume îţi doreşti în pachetul 
cadou de Crăciun din acest sezon. Mai jos, regăseşti câteva propuneri de ceaiuri delicioase, care te întroduc în atmosfera 
sărbătorilor de iarnă, sortimente de cafea şi dulciuri deosebite, precum şi accesorii, pe care le poţi combina în orice variantă 
dorită! Revenim în curând şi cu alte noutăţi!

Colecţia de ceaiuri 
“Happy Winter Characters”

Colecţia de ceaiuri 
“The Spirits of Christmas”

Colecţia de ceaiuri 
“Winter Dreams”

Colecţia de ceaiuri 
“Angels”

Colecţia de ceaiuri 
”Winter Fairy Tale” 

Ceaiuri X-mas Special Edition - Pachete cu 
ceaiuri alese de către tine

Colecţia de ceaiuri 
“Christmas”

Colecţia de ceaiuri “Merry Christmas”, 
diverse sortimente personalizabile, 

gramaj la cerere

Colecţia de ceaiuri 
“Warm Hearted Snow-People”

2019



Colecţia de ceai la plic bio 
“Christmas Edition”

Ceaiuri ”Santa’s Tea” Colecţia de ceaiuri 
“Magical Tins”

 CAFÉ CULT - Un sortiment foarte bogat de 
cafele gourmet de origine, cafele organice, 

cafele aromatizate, 250g

Doti - Fructe şi nuci premium, 
învelite în ciocolată gourmet, 100g

Acum şi cu Matcha!

Set ciocolată handmade 
“Christmas Delight” 

şi ceai “Merry Cristmas”

Ciocolată handmade 
cu ceai Demmers Teehaus, 100g

Drajeuri de ciocolată
de lapte cu zmeură

60g

Drajeuri de ciocolată
de lapte cu condimente
70g

Ciocolată belgiană
umplută cu biscuiţi

speciali de Sărbători
45 g

Ciocolată de lapte “Christmas” 
30g



Seturi de accesorii la alegere

Decoraţiuni cu motive de
iarnă şi de sărbători
Diamentru de 70 mm

Cadou Bio Quick-T Duo



Cutii de cadou la alegere
în care putem ambala produsele alese de tine: ceai, ciocolată, cafea, biscuiţi, alte dulciuri sau accesorii de ceai sau cafea

120 x 135 x 75 mm
sau 82 x 52 x 93 mm

240 x 100 x 70 mm

Diametru: 16cm, înălţime: 50cm
Diametru: 21cm, înălţime: 60cm

195 x 154 x 75 mm

142 x 101 x 37 mm 195 x 154 x 75 mm

105 x 78 x 42 mm



Câteva idei de cadouri gata pregătite pentru tine

Pachet GINGERBREAD HOUSE cu ciocolată 
handmade 100g şi ceai de iarnă 100g

Pachet VIP cu ceai de iarnă, cutie metalică 
pentru ceai, cană cu capac şi infuzor 
metalic, cafea vieneză boabe şi ciocolată
handmade cu ceai



Pachet BRAZI DE CRACIUN cu ceai, cafea 
gourmet, pahar Morocco şi bomboane cu 
ghimbir

Pachet HAPPY BIRDS cu ceai de iarnă, 
cafea gourmet şi ciocolată handmade



GLOBURI DECORATIVE de Crăciun, cu 80g 
de ciocolată de lapte handmade de la 
manufactura Gallfi's, cu vanilie, scorţişoară 
şi cuişoare, cu glazură aurie de Sărbători

CHRISTMAS CHOCOLATE,  200g ciocolată 
de lapte handmade de la manufactură 
Gallfi's, cu vanilie, scorţişoară şi cuişoare, cu 
glazură aurie de Sărbători, în cutie 
metalică decorativă



CHRISTMAS BISCUITS, 450g de biscuiţi 
handmade în Transylvania în cutie metalică 
decorativă

CHRISTMAS BISCUITS, 450g de biscuiţi 
handmade în Transylvania în cutie metalică 
decorativă



Tu ce ai 
alege?

V-am trezit interesul?
Pentru detalii sau alte informații nu ezitați să ne contactați:

Sales Department

Szabó Szende
+40 748 014 371

szende.szabo@demmer.ro

Szarukán László
+40 729 946 551 

szarukan.laszlo@demmer.ro

TeaMobil Team srl

Headquarters & Warehouse
Valea Crișului. Nr. 461
Covasna, ROMÂNIA
www.teamobil.eu

Office
+40 736 902 410, o�ce@demmer.ro
Warehouse
+40 752 228 734, comenzi@demmer.ro

Webshop
+40 729 626 076, o�ce@demmertea.ro

www.demmertea.ro


