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Kaldi Coffee to nowa jakość na polskim rynku 
kawy. Jesteśmy palarnią, której celem jest 
dostarczanie świeżo palonej kawy najwyższej 
jakości, przygotowanej w oparciu o tradycyjne 
włoskie receptury.

Oferowane przez nas kawy 100% Arabica, nie 
leżą w naszych magazynach, po wypaleniu są 
dostarczane od razu do odbiorców, dzięki czemu są 
świeże jak żadne inne.

Masz już dość dawania pendrive’ów, długopisów 
czy kubków?

Oddajemy w Twoje ręce możliwość zaskoczenia 
Klientów innowacyjnym produktem, jakim jest 
personalizowane opakowanie kawy. Będzie to 
użyteczny upominek, a jednocześnie nośnik 
reklamowy podkreślający indywidualne podejście 
do Klienta. Picie kawy to chwila relaksu, niech ta 
chwila kojarzy się Klientowi z Twoją firmą.

Specjalizujemy się w emisji personalizowanych serii 
kaw, herbat oraz miodów. Razem z naszymi Klientami 
projektujemy opakowania, które korespondują 
z wizerunkiem firmy, jaki chcą kreować wśród 
swoich odbiorców, pracowników czy partnerów. 
Produkty z oferty Kaldi Coffee charakteryzują się 
bardzo wysoką jakością, eleganckimi opakowaniami 
oraz projektami graficznymi dopasowanymi do 
oczekiwań Klienta. 
Wysoka wartość postrzegana oraz charakter 
produktu spożywczego w postaci najlepszych 
kaw, herbat czy miodów powoduje, że prezent jest 
doceniany przez obdarowanych oraz konsumowany 
w domowym zaciszu, budząc pozytywne skojarzenia 
z marką Klienta.

najwyższa jakość

narzędzie marketingowe

Produkty PerSonaLiZowane
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Najwyższej jakości świeżo palona kawa, 
100% Arabica z najlepszych plantacji świata.

Kawa w kartonikach 250 g, pakowana 
w wysokiej jakości kartoniki zewnętrzne typu 
aluminium z wentylem oraz wysokiej jakości 
kartoniki zewnętrzne.

Kawy ziarniste lub mielone, świeżo palone.
100% Arabica.

MiLano to kawa średnio palona, delikatna, o wyrafinowanym smaku 
i bursztynowej cremie.

Kawa MiLano to synonim włoskiego Mediolanu – jest kosmopolityczna, 
ekskluzywna i pełna elegancji o każdej porze dnia.

moc:

moc:

moc:

Venezia to kawa mocno palona, o zdecydowanym smaku i czekoladowej 
cremie.

Kawa Venezia nawiązuje do włoskiego stylu „dolce vita”, przywołuje na myśl 
weneckie kawiarnie i włoski styl życia, w którym zawsze jest chwila na małą 
czarną.

naPoLi to kawa bardzo mocno palona, o głębokim smaku, dla osób ceniących 
bardzo wyraźne aromaty.

Kawa naPoLi nawiązuje do włoskiego Neapolu. Jest klasyczna i stylowa, dla 
osób ceniących zdecydowanie i moc.

całoroczna edycja kaw kaldi coffee

100% 
araBica



Wykwintna kompozycja ziaren gatunku 
100% arabica z najlepszych plantacji świata, która 
urzeka nutami czekolady i orzechów. Kawa mocno 
palona, o zdecydowanym smaku i czekoladowej 
cremie (moc kawy VENEZIA).

Z okazji Świąt Bożego narodzenia zostały 
przygotowane wyjątkowe, stworzone specjalnie 
na tę okazję kawy w świątecznych opakowaniach.

Kawa w kartonikach 100 g i 250 g, pakowana 
w wysokiej jakości kartoniki zewnętrzne typu 
aluminium z wentylem oraz wysokiej jakości 
kartoniki zewnętrzne.

Kawy ziarniste lub mielone, świeżo palone. 
100% Arabica.

Świąteczna edycja kaw kaldi coffee



całoroczna edycja kaldi tea

Wyrafinowana kompozycja najwyższej jakości liści czarnej herbaty z naturalnymi 
dodatkami mango, papai, bławatka, rodzynków oraz płatków róży.

Herbata kaldi tea została przygotowana z pasji i poszanowania tradycji. 
Kompozycja specjalnie wyselekcjonowanych naturalnych owoców i kwiatów 
w połączeniu z liśćmi czarnej herbaty sprawia, że nasza herbata urzeka swoim 
aromatem i działa odprężająco na wszystkie zmysły.

Świąteczna edycja kaldi tea | Herbata czarna, świąteczna

Wyrafinowana kompozycja najwyższej jakości liści czarnej herbaty z dodatkiem 
cynamonu, jabłka, imbiru, owoców porzeczki, safloru oraz kawałków soczystej 
pomarańczy.

Herbata kaldi tea została przygotowana specjalnie na długie, zimowe wieczory. 
Urzeka swoim aromatem i przyjemnie rozgrzewa.

Świąteczna edycja kaldi tea | Herbata czarna, świąteczna

Wyrafinowana kompozycja najwyższej jakości liści czarnej herbaty z dodatkiem 
cynamonu, kawałków migdałów, goździków, płatków róży oraz kawałków soczystej 
pomarańczy.

Z okazji Świąt Bożego narodzenia została przygotowana wyjątkowa, stworzona 
specjalnie na tę okazję herbata w świątecznym opakowaniu.

HerBaty kaldi Tea



Najwyższej jakości czarne herbaty z naturalnymi dodatkami.

Pakowana po 50 g w opakowania wewnętrzne typu aluminium oraz w wysokiej jakości kartoniki 
zewnętrzne.

Świąteczna edycja HerBaty kaldi Tea

100% 

jakość



Najwyższej jakości, polskie miody Honeymoon by Kaldi 
w opakowaniach stworzonych specjalnie z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia.

Miody nektarowo-spadziowe charakteryzują się lekko 
korzennym zapachem oraz łagodnym smakiem. 

Nasze miody są w 100% pochodzenia polskiego!

Miód Honeymoon by Kaldi oferowany jest 
w gustownym słoiczku z dwiema etykietami, 
opakowany w elegancki, świąteczny kartonik.

100% 
NaTuralNy

100% 
Polski miód



Miody HoneyMoon By kaldi



kataLog Produktów kaldi coffee

Opakowanie Nazwa produktu Gramatura kod produktu

kawa
milano 250 g kawa.250g.miel.m

kawa.250g.ziar.m

kawa 
Venezia 250 g kawa.250g.miel.V

kawa.250g.ziar.V

kawa 
Napoli 250 g kawa.250g.miel.N

kawa.250g.ziar.N

Kawa Świąteczna 
Limited Edition 

Czarna

100 g
250 g

kawa.100g.miel.CZ
kawa.100g.ziar.CZ
kawa.250g.miel.CZ
kawa.250g.ziar.CZ

Kawa Świąteczna 
Limited Edition 

Biała

100 g
250 g

kawa.100g.miel.b
kawa.100g.ziar.b
kawa.250g.miel.b
kawa.250g.ziar.b

Kawa Świąteczna 
„ciasteczka”

100 g
250 g

kawa.100g.miel.Ci
kawa.100g.ziar.Ci
kawa.250g.miel.Ci
kawa.250g.ziar.Ci

Kawa Świąteczna 
„choinka”

100 g
250 g

kawa.100g.miel.CH
kawa.100g.ziar.CH
kawa.250g.miel.CH
kawa.250g.ziar.CH

Kawa Świąteczna 
Christmas Edition 

Granatowa

100 g
250 g

kawa.100g.miel.CeG
kawa.100g.ziar.CeG
kawa.250g.miel.CeG
kawa.250g.ziar.CeG



kataLog Produktów kaldi coffee

Nazwa 
produktu Gramatura kod produktu

kawa Świąteczna 
Christmas Edition 

Brązowa

100 g
250 g

kawa.100g.miel.Ceb
kawa.100g.ziar.Ceb
kawa.250g.miel.Ceb
kawa.250g.ziar.Ceb

Herbata 
wiosenna 50 g Herbata.50.w

Herbata Świąteczna 
„ciasteczka” 50 g Herbata.50.Ci

Herbata Świąteczna 
Chistmas Edition 

„różowa”
50 g Herbata.50.Cer

Herbata Świąteczna 
Chistmas Edition 

„zielona”
50 g Herbata.50.CeZ

Herbata Świąteczna 
Chistmas Edition 

„złota”
50 g Herbata.50.CEZŁ

miód 
Świąteczna edycja 

biały
150 g miód.150.b

miód 
Świąteczna edycja 

czarny
225 g miód.225.CZ



Kaldi Cofee Sp. z o.o.
Al. Solidarności 115/2

00-140 Warszawa

Katarzyna Wyżycka
katarzyna.wyzycka@kaldicoffee.pl

+48 507 177 636

www.kaldicoffee.pl

kontakt:


