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Tata Group

90+ επιχειρήσεις $100δις+ τζίρος 700.000+ εργαζόμενοι
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ατσάλι & υλικά  
24%

Αυτοκινητοβιο  
μηχανία

39%

Τεχνολογία και  
επικοινωνίες  

20%

Υπηρεσίες  
5%

Ενέργεια  
5%

Καταναλωτικά  
προιόντα-4%

Χημικές ουσίες

3%

Tata Group & TGB

Η Tata Global Beverages είναι μεταξύ των  

10 μεγαλύτερων εταιρειών της Tata Group
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Μια ματιά στη Beverages

Η καλοσύνη της φύσης,

από την πηγή στην ρουφηξιά
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2nd μεγαλύτερη εταιρεία τσαγιού στονκόσμο

Παρουσία σε πάνω από 40 χώρες Πάνω από 3000 εργαζόμενοι παγκοσμίως

Ηγέτης μεριδίου αγοράς στην Ινδία,,Καναδά,Γαλία, Τσεχία & Μάλτα

330 εκατομμύρια μερίδες ροφιμάτων μας καταναλώνονται καθημερινά σε όλο τον κόσμο

Ένα επώνυμο επεκτεινόμενο χαρτοφυλάκιο ροφημάτων

Tata Global Beverages

No.1 στην κατηγορία τσαγιού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ισχυρή παρουσία στο μαύρο, ντεκαφεινέ, πράσινο τσάι
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Η στρατηγική

Η TATA GLOBAL BEVERAGES στοχεύει να είναι η πιο θαυμαστή εταιρεία φυσικών

ποτών στον κόσμο. Είμαστε μια επιχείρηση με πλούσιες παραδόσεις και μεγάλες

φιλοδοξίες. Ως ενοποιημένος όμιλος, είμαστε ήδη η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία

τσαγιού στον κόσμο και βρισκόμαστε σε ένα ταξίδι για να γίνουμε ο παγκόσμιος

ηγέτης στα επώνυμα φυσικά ποτά

Η στρατηγική μας

μεγαλώνουμε γρήγορα, εστιάζοντας

στην ‘ενοχλητική΄ καινοτομία που

αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι

καταναλωτές απολαμβάνουν τα ποτά,

αναπτύσσοντας  

επενδύοντας  

συναρπαστικές ευκαιρίες για

τα σήματα μας και  

σε νέες και  

να

επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας

Έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες Έχουμε προχωρήσει πολύ

έχουμε ήδη προχωρήσει πολύ, από έναν  

εγχώριο καλλιεργητή τσαγιού στην Ινδία σε μία

παγκόσμια επιχείρηση σε λιγότερο από 10

χρόνια. Περισσότερο από το 90% των

τρεχουσών πωλήσεών μας προέρχονται από τα

επώνυμα προϊόντα και το 65% του κύκλου  

εργασιών του ομίλου μας παράγεται εκτός Ινδίας

Γινόμαστε διεθνείς

οικοδομούμε μια πραγματικά παγκόσμια

επιχείρηση, με το 65% των ενοποιημένων

εσόδων να προέρχονται από αγορές εκτός της

Ινδίας. Δουλεύουμε σκληρά για να

οικοδομήσουμε μια κοινή εταιρική κουλτούρα

και να ευθυγραμμίσουμε τους 3000 υπαλλήλους

μας πίσω από μια σαφή στρατηγική για να

επιτύχουμε βιώσιμη επιτυχία
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Η δέσμευσή μας για την αειφορία

Η Tetley πέτυχε 100% προμήθεια του τσαγιού της
από τα αγροκτήματα της Rainforest Alliance,
πιστοποιημένα το 2016 στο EMEA και CAA. Η
Rainforest Alliance είναι μια διεθνής, μη
κερδοσκοπική οργάνωση που εργάζεται για τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη διασφάλιση
βιώσιμων μέσων διαβίωσης.

Το ETP (Ethical Tea Partnership) συνεργάζεται με την
Rainforest Alliance για να βοηθήσει τους κήπους
τσαγιού να επιτύχουν την πιστοποίηση της
Rainforest Alliance. Η TGB (τότε ο όμιλος Tetley)
είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ETP και
συνεχίζουμε να συμμετέχουμε ενεργά στις
πρωτοβουλίες της.

Είμαστε επίσης ένα από τα ιδρυτικά μέλη της
Trustea, μια πρωτοβουλία με πολλούς
εμπλεκόμενους φορείς, με επικεφαλής τον
Οργανισμό Τσαγιού, για τη βιώσιμη μετατροπή της
βιομηχανίας τσαγιού στην Ινδία
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Φυτείες - από την καλλιέργεια μέχρι την κούπα

Φυτείες Kanan Devan Hills Company, Kerala

• Η μεγαλύτερη ποσότητα παρασκευάζεται στη Νότια Ινδία,

καταλαμβάνοντας το 24% της συνολικής περιοχής τσαγιού στην

πολιτεία της Κεράλα και αντιπροσωπεύοντας το 31,5% της

παραγωγής στην πολιτεία.
• Το 2018, η εταιρεία κέρδισε 4 βραβεία για το υψηλό επίπεδο

ποιότητας τσαγιού. Ο συνολικός αριθμός των βραβείων Golden

Leaf India είναι σήμερα 37.

Φυτείες, Assam

• 2ος μεγαλύτερος παραγωγός τσαγιού στην Ινδία

• Hathikuli - Το μεγαλύτερο ολοκληρωμένο βιολογικό αγρόκτημα

της Ινδίας διαθέτει επίσης το φρέσκο τσάι μέσω της βιολογικής

μπουτίκ τσαγιού του - Hathikuli Tea Shoppe



Γιατί ;

Η Tetley προμηθεύει τα τσάγια της υψηλότερης ποιότητας για πάνω από 180 χρόνια. Οι επαγγελματίες δοκιμαστές τσαγιού μας, που εδρεύουν σε

7 χώρες σε όλο τον κόσμο, έχουν εμπειρία πάνω από 1000 χρόνια και πιστεύουμε ότι η τεχνογνωσία μας είναι παγκόσμια καλύτερη. Ένα

ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι περίπου 165 εκατομμύρια φλιτζάνια τσαγιού καταναλώνονται κάθε μέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο - αυτό είναι σχεδόν

αρκετό για να γεμίσει 20 ολυμπιακές πισίνες! Το 90% του τσαγιού που πίνουμε στη Βρετανία είναι στην πραγματικότητα ένα μείγμα τσαγιού, που

περιέχει μια ποικιλία διαφορετικών ειδών τσαγιού. Το τσάι πωλείται συχνά σε δημοπρασίες, όπου οι ειδικοί αγοραστές και οι δοκιμαστές μας

εκτιμούν την ποιότητα και επιλέγουν το καλύτερο για τα μείγματα Tetley.

Κάθε μείγμα δοκιμάζεται τουλάχιστον οκτώ φορές πριν να μπορεί να κριθεί ότι είναι ποιότητας Tetley! Έχουμε πάνω από 60 διαφορετικούς

τύπους μείγματα τσαγιού Tetley, και χρειάζονται περισσότερα από πέντε χρόνια για να γίνει κάποιος εξειδικευμένος Tetley Tea Master. Δεδομένου

ότι καμία καλλιέργεια τσαγιού δεν είναι πάντα η ίδια, η δοκιμή τσαγιού είναι μια διαδικασία συνεχούς εκμάθησης.

Με τα χρόνια, έχουμε αναπτύξει τη δική μας μοναδική γλώσσα γευσιγνωσίας τσαγιού που ονομάζεται "Uhuru." Είναι μια παγκόσμια γλώσσα

που επιτρέπει στους δοκιμαστές Tetley και στους blenders να περιγράφουν και να βαθμολογούν την ποιότητα τσαγιού.

Στο Tetley, συμβάλουμε στη δημιουργία μιας ακμάζουσας, παγκόσμιας βιομηχανίας τσαγιού που είναι κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά

βιώσιμη. Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας Ethical Tea Partnership και πηγή 100% του τσαγιού μας από τους κήπους

Rainforest Alliance CertifiedTM

Η συνεργασία μας με την Rainforest Alliance και Ethical Tea Partnership συμβάλλει στη

διασφάλιση καλύτερης ζωής για τους αγρότες μας, καλύτερο τσάι για εσάς και ένα καλύτερο περιβάλλον για όλους μας

. Από τα υψίπεδα μέχρι τα πεδινά, από την Αφρική μέχρι την Ασία και το τσάι μας, προέρχεται από όλες τις γωνιές του κόσμου.
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Πάνω από 200 διαφορετικές αποθηκευτικές μονάδες

Διάφορες συσκευασίεςΠροϊόντα που κατασκευάζονται σε 6 διαφορετικές  

τοποθεσίες

Δυτική Ευρώπη - Ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο
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Παρουσία σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές

Η Tetley βρίσκεται σε μεγάλη
διανομή, με παρουσία σε
μεγάλους εμπόρους λιανικής
πώλησης όπως οι LeClerc,
Carrefour, Auchan, Géant &
Intermarché.

Η Drawstring Tea Bag  
παρέχει ένα μοναδικό και

σημείο
σε μια

σημαντικό  
διαφοροποίησης  
γεμάτη αγορά

Η Tetley Signature ξεκίνησε
μια εκστρατεία 360 ° για την
ευαισθητοποίηση και τη
δοκιμή, οδηγώντας την Tetley
περαιτέρω στην κατηγορία
premium.

Η Tetley κυριαρχεί όσον
αφορά το μερίδιο αγοράς
στην αγορά της Μάλτας.

ΚΑΝΕ ΚΛΙΚΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ VIDEO ΣΤO LINK:

https://www.youtube.com/watch?v=PwfAVM4x3Ug

http://www.youtube.com/watch?v=PwfAVM4x3Ug
http://www.youtube.com/watch?v=PwfAVM4x3Ug
http://www.youtube.com/watch?v=PwfAVM4x3Ug


Ευχαριστούμε

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΒΑΡΟΣ

/ΦΑΚΕΛΟ
BARCODE  

TEMAXIOY

BARCODE

ΚΙΒΩΤΙΟΥ

4062 TETLEY DECAFFEINATED2g 6ΤΕΜ Χ 25ΦΑΚΕΛΑ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2gr 5000208011964 05000208115730

4054 TETLEY EARL GREY2g 6ΤΕΜ Χ 25ΦΑΚΕΛΑ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2gr 5000208071487 05000208115747

4053 TETLEY ENGLISH BREAKFAST2g 6ΤΕΜ Χ 25ΦΑΚΕΛΑ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2gr 5000208018482 05000208115723

4055 TETLEY GREEN TEA 2g 6ΤΕΜ Χ 25ΦΑΚΕΛΑ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2gr 5000208073504 05000208115754

4615 TETLEY SUPER GREEN MATCHA 

2,1g

4ΤΕΜ Χ 20ΦΑΚΕΛΑ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2,1gr 5000208079797 05000208146154

4059 TETLEY LEMON/GINGER 1,5g 6ΤΕΜ Χ 25ΦΑΚΕΛΑ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5gr 5000208062522 05000208115792

4056 TETLEY MINT 1.5g 6ΤΕΜ Χ 25ΦΑΚΕΛΑ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5gr 5000208039371 05000208115761

4060 TETLEY RASPBERRY/POMEGRANATE
1.75gR

6ΤΕΜ Χ 25ΦΑΚΕΛΑ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,75gr 5000208070916 05000208115808

4058 TETLEY STEAMED GREEN MANGO 1.5g 6ΤΕΜ Χ 25ΦΑΚΕΛΑ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,5gr 5000208005673 05000208115785

4057 TETLEY CAMOMILE 1.3g 6ΤΕΜ Χ 25ΦΑΚΕΛΑ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1,3gr 5000208081370 05000208115778

01.10120 TETLEY SOFTPACK 40PCS 48ΤΕΜ Χ 40ΦΑΚΕΛΑ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3,125gr 5000208025497 05014328190003

01.10121 TETLEY 25's ENGLISH B/FAST25PCS 12ΤΕΜ Χ 25ΦΑΚΕΛΑ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2gr 5014328099924 05014328199334

01.10122 TETLEY FOR CATERERS 100PCS 12ΤΕΜ Χ 100ΦΑΚΕΛΑ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2gr 5000208002627 05000208110506

Η Ποικιλία μας


