kawa
KAWA personalizowana

Herbata
Herbata personalizowana

KAKAO
Kakao personalizowanE

miód
MIÓD personalizowanY

OFERTA 2021/2022

najwyższa jakość
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.

Produkty PERSONALIZOWANE
Specjalizujemy się w emisji personalizowanych
serii kaw, herbat, kakao 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, kakao czy miodów powoduje, że prezent jest
doceniany przez obdarowanych oraz konsumowany
w domowym zaciszu, budząc pozytywne skojarzenia
z marką Klienta.

narzędzie marketingowe
Masz już dość dawania pendrive’ów, długopisów
czy kubków?
Oddajemy w Twoje ręce możliwość zaskoczenia
Klientów innowacyjnym produktem, jakim jest
personalizowane opakowanie kawy, herbaty, kakao
i miodu.
Będzie to użyteczny upominek, a jednocześnie
nośnik reklamowy podkreślający indywidualne
podejście do Klienta. Picie kawy Kaldi to chwila
relaksu, niech ta chwila kojarzy się Klientowi z Twoją
firmą.

Zaufali nam M.IN.:

Przykładowe realizacje:

Personalizowane produkty Kaldi Coffee

MASZ JUŻ

DOŚĆ

DAWANIA

PENDRIVE’ÓW,
DŁUGOPISÓW
CZY KUBKÓW?

KAWA

PersonalizowanA

»
Herbata

Dzięki Kaldi Coffee masz możliwość to zmienić
i zaskoczyć swoich Klientów, Pracowników czy
Partnerów biznesowych indywidualnym prezentem
w postaci personalizowanych opakowań świeżo
palonej kawy np. w świątecznej scenerii. Opakowanie
Twojej kawy będzie im towarzyszyć podczas świąt,
budząc pozytywne skojarzenia z marką oraz utrwalać
wizerunek Twojej firmy. Klienci poczują, że otrzymując
świąteczną kawę w indywidualnych opakowaniach,
są dla Ciebie wyjątkowi.

PersonalizowanA

miód

PersonalizowanY

KAKAO

Personalizowane

INNE PRODUKTY
PersonalizowanE

Produkty Kaldi to użyteczne upominki, a jednocześnie nośniki reklamowe podkreślające
indywidualne podejście do Klienta. Picie kawy to chwila relaksu, niech ta chwila kojarzy
się Klientowi z Twoją firmą.
W ofercie posiadamy wysokiej jakości kawy, herbaty, miody, kakao i inne produkty, które
możemy zaproponować naszym Klientom w personalizowanych opakowaniach.

»

PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ I CHCIAŁBYŚ
UATRAKCYJNIĆ SWOJĄ OFERTĘ O NOWE PRODUKTY?

WPROWADŹ DO SWOJEJ OFERTY
KAWĘ POD WŁASNĄ MARKĄ
Kaldi Coffee będzie dostawcą dla Ciebie gotowego produktu, jakim
jest świeżo palona kawa w Twoich indywidualnych opakowaniach.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży możemy zaoferować
wiedzę i profesjonalizm w wypalaniu kawy i produkcji atrakcyjnych
opakowań. Dostarczymy Tobie spersonalizowany produkt, gotowy
do sprzedaży.

Amberstone Associates

Manitou Group

PKS Gdańsk-Oliwa

Agencja comu;comu

Citi Handlowy

ICP Group

Remontowa Electrical
Solutions

Vidok

Veyna

Krispol

SaneChem

40. obchody rocznicy
Czerwca ’76 w Radomiu
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Mercedes-Benz
Mondial Assistance

Kancelaria JSLegal
Akuna & Diaklin
Husqvarna

całoroczna Edycja kaw Kaldi Coffee
Najwyższej jakości świeżo palona kawa, 100% Arabica
z najlepszych plantacji świata.
Kawa w ekskluzywnych kartonikach 100 g i 250 g oraz
w wyjątkowych tubach 100 g, pakowana dodatkowo
w wysokiej jakości opakowania wewnętrzne typu aluminium
z wentylem.
Wszystkie widoczne na opakowaniach i tubach kolory złota
i srebra są wykonane metodą hot-stampingu, co nadaje
opakowaniom bardzo elegancki i nietuzinkowy wygląd.
Kawy ziarniste lub mielone, świeżo palone.
100% Arabica.

całoroczna Edycja kaw Kaldi Coffee

MOC:
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:
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.

MOC:
NAPOLI to kawa bardzo mocno palona, o głębokim smaku, dla osób ceniących
bardzo wyraźne aromaty.

italian coffee

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

italian coffee

MOC:

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

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

GOLD EDITION Kaldi Coffee

MOC:
Gold edition to kawy mocno palone, o zdecydowanym smaku i czekoladowej cremie.
Kawy Gold edition to całoroczna edycja kaw w specjalnie przygotowanych, najwyższej jakości
opakowaniach z połyskującymi drobinkami. Dodatkowo wszystkie elementy zostały wytłoczone
i pokryte hot-stampingiem.
Nasze opakowania wyróżniają się na rynku niepowtarzalną jakością wykonania oraz najwyższą
jakością smaku.
W ofercie z tą grafiką posiadamy również tuby ze złotym hot-stampingiem.

świąteczna Edycja kaw Kaldi Coffee

100%
SMAKU

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 kawy
w świątecznych opakowaniach. Wszystkie widoczne na opakowaniach i tubach
kolory złota i srebra są wykonane metodą hot-stampingu, co nadaje opakowaniom
bardzo elegancki i nietuzinkowy wygląd.
Kawa w ekskluzywnych kartonikach 100 g i 250 g oraz w wyjątkowych tubach
100 g, pakowana dodatkowo w wysokiej jakości opakowania wewnętrzne typu
aluminium z wentylem.
W ofercie posiadamy również kawę 100 g w wysokiej jakości tubie z membraną.
Kawy ziarniste lub mielone, świeżo palone. 100% Arabica.

świąteczna Edycja kaw Kaldi Coffee

Herbaty Kaldi Tea

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 herbata
w świątecznym opakowaniu.

Gold Edition Kaldi Tea | Herbata czarna, z naturalnymi dodatkami
Wyrafinowana kompozycja najwyższej jakości liści czarnej herbaty
z naturalnymi dodatkami migdałów, goździków, kardamonu, płatków róży
oraz kawałków soczystej pomarańczy.
Kompozycja specjalnie wyselekcjonowanych naturalnych owoców
i kwiatów w połączeniu z liśćmi czarnej herbaty sprawia, że urzeka ona
swoim aromatem i działa odprężająco na wszystkie zmysły.
Herbata Gold edition to całoroczna edycja w specjalnie
przygotowanym, najwyższej jakości opakowaniu z połyskującymi
drobinkami. Dodatkowo wszystkie elementy zostały wytłoczone i pokryte
hot-stampingiem.

Świąteczna Edycja Herbaty Kaldi Tea

Najwyższej jakości czarne herbaty o gramaturze 50 g z naturalnymi dodatkami.
Herbata pakowana jest w opakowania wewnętrzne typu aluminium oraz w wysokiej jakości
kartoniki zewnętrzne. W ofercie posiadamy również herbatę w wysokiej jakości tubie z membraną.

100%
JAKOŚĆ

100%
Naturalny

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!

100%

polski miód

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

Miody Honeymoon by KaldI

Kakao Kaldi Cacao

Kakao Kaldi Cacao

Wyselekcjonowana kompozycja najlepszych owoców kakaowca
o intensywnym aromacie i głębokim, czekoladowym smaku.
Kakao najwyższej jakości, o obniżonej zawartości tłuszczu.
Kakao Gold edition to całoroczna edycja kakao w specjalnie
przygotowanym, najwyższej jakości opakowaniu 100 g
z połyskującymi drobinkami. Dodatkowo wszystkie elementy
zostały wytłoczone i pokryte hot-stampingiem.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zostało przygotowane
wyjątkowe kakao w świątecznej tubie. Wszystkie widoczne
na tubie elementy złota są wykonane metodą hot‑stampingu
co nadaje jej bardzo elegancki i nietuzinkowy wygląd.

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
Italian Coffee

100 g

Kawa.100g.miel.K2020
Kawa.100g.ziar.K2020

Kawa
Gold Edition
Złota

100 g

Kawa.100g.miel.GOLD
Kawa.100g.ziar.GOLD

Kawa
Gold Edition
Srebrna

100 g

Kawa.100g.miel.SILVER
Kawa.100g.ziar.SILVER

Kawa
Gold Edition
Czarna

100 g

Kawa.100g.miel.BLACK
Kawa.100g.ziar.BLACK

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

Katalog produktów Kaldi Coffee
Opakowanie

Nazwa produktu

Gramatura

Kod produktu

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

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

Kawa Świąteczna
Christmas Edition
Granatowa – Złota

100 g

Kawa.100g.miel.CEGG
Kawa.100g.ziar.CEGG

Kawa Świąteczna
Granatowa z kokardą

100 g
250 g

Kawa.100g.miel.GK
Kawa.100g.ziar.GK
Kawa.250g.miel.GK
Kawa.250g.ziar.GK

Kawa Świąteczna
Biała z kokardą

100 g
250 g

Kawa.100g.miel.BK
Kawa.100g.ziar.BK
Kawa.250g.miel.BK
Kawa.250g.ziar.BK

Katalog produktów Kaldi Coffee
Opakowanie

Nazwa produktu

Gramatura

Kod produktu

Kawa Świąteczna
Choinki Zielona

100 g
250 g

Kawa.100g.miel.Z2020
Kawa.100g.ziar.Z2020
Kawa.250g.miel.Z2020
Kawa.250g.ziar.Z2020

Kawa Świąteczna
Choinki Bordo

100 g
250 g

Kawa.100g.miel.B2020
Kawa.100g.ziar.B2020
Kawa.250g.miel.B2020
Kawa.250g.ziar.B2020

Kawa Świąteczna
Choinki Czarna

100 g
250 g

Kawa.100g.miel.CZ2020
Kawa.100g.ziar.CZ2020
Kawa.250g.miel.CZ2020
Kawa.250g.ziar.CZ2020

Kawa Świąteczna
Choinki Eko

100 g
250 g

Kawa.100g.miel.EKO2020
Kawa.100g.ziar.EKO2020
Kawa.250g.miel.EKO2020
Kawa.250g.ziar.EKO2020

Tuba z kawą
Italian Coffee

100 g

Kawa.100g.miel.KTUB2020
Kawa.100g.ziar.KTUB2020

Tuba z kawą
Gold Edition
Czarna

100 g

Kawa.100g.miel.BLACKTUB
Kawa.100g.ziar.BLACKTUB

Tuba z kawą
Gold Edition
Granatowa

100 g

Kawa.100g.miel.BLUETUB
Kawa.100g.ziar.BLUETUB

Tuba świąteczna z kawą
Biała

100 g

Kawa.100g.miel.BTUB
Kawa.100g.ziar.BTUB

Katalog produktów Kaldi Coffee
Opakowanie

Nazwa produktu

Gramatura

Kod produktu

Tuba świąteczna z kawą
Czarna

100 g

Kawa.100g.miel.CTUB
Kawa.100g.ziar.CTUB

Tuba świąteczna z kawą
Choinki Zielona

100 g

Kawa.100g.miel.ZTUB2020
Kawa.100g.ziar.ZTUB2020

Tuba świąteczna z kawą
Choinki Bordo

100 g

Kawa.100g.miel.BTUB2020
Kawa.100g.ziar.BTUB2020

Tuba świąteczna z kawą
Choinki Czarna

100 g

Kawa.100g.miel.CZTUB2020
Kawa.100g.ziar.CZTUB2020

Herbata
Wiosenna

50 g

Herbata.50.W

Herbata
Gold Edition

50 g

Herbata.50.GOLD

Herbata Świąteczna
„ciasteczka”

50 g

Herbata.50.CI

Herbata Świąteczna
Chistmas Edition
„różowa”

50 g

Herbata.50.CER

Katalog produktów Kaldi Coffee
Opakowanie

Nazwa produktu

Gramatura

Kod produktu

Herbata Świąteczna
Chistmas Edition
„zielona”

50 g

Herbata.50.CEZ

Herbata Świąteczna
Chistmas Edition
„złota”

50 g

Herbata.50.CEZŁ

Herbata Świąteczna
Biała z kokardą

50 g

Herbata.50.BK

Tuba świąteczna z herbatą
Biała

50 g

Herbata.50.BTUB

Tuba świąteczna z herbatą
Gold Edition

50 g

Herbata.50.GOLDTUB

Miód
Świąteczna edycja
Biały

150 g

Miód.150.B

Miód
Świąteczna edycja
Czarny

225 g

Miód.225.CZ

Kakao
Gold Edition

100 g

Kakao.100.GOLD

Tuba świąteczna z Kakao
Brązowy

100 g

Kakao.100.B2020

Kontakt:
Katarzyna Wyżycka
katarzyna.wyzycka@kaldicoffee.pl
+48 507 177 636
www.kaldi.pl

Kaldi Coffee Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Czackiego 3/5, lok. 212
00-043 Warszawa
NIP: 5252540023
REGON: 146360484
KRS: 0000437190

