KOFFIE

kwaliteit en lekker
Nederlanders drinken erg veel koffie. Ook op de werkvloer
worden er heel wat kopjes koffie geconsumeerd. Bij welk
bedrijf is geen koffieautomaat te vinden? De kwaliteit van
de koffie kan nogal verschillen. Aangezien je werknemers een
goed kopje koffie zeker zullen waarderen, is het belangrijk
om kwalitatieve koffie aan te bieden. Wij helpen je graag bij
het zoeken naar de juiste machine die past bij jouw bedrijf en
werknemers.

Aanbod
Als je op zoek gaat naar een koffieautomaat is er erg veel
keus. Daarom hebben wij twee soorten koffie en twee
machines geselecteerd die we kunnen aanbevelen. We
hebben Instant Koffie & Espresso koffie uitgekozen. Voor
beide soorten zijn twee machines beschikbaar. Afhankelijk
van jouw wensen en de omvang van jouw personeel wordt
bepaald welke koffie en machine geschikt is.

Instant koffie

Espresso koffie

Onze 1899 Instant Coffee Classic Utz is een gebalanceerde koffie met een volle, vriendelijke smaak. Combineer het met de 1899 100% magere melkpoeder voor
een heerlijke cappuccino of serveeer een kan koffie met
Instant koffie. Een klassiek melange, geschikt voor elke
koffievraag.

Onze Espresso koffie is een echte allemansvriend. De
milde tonen van cacao en vanille en een mooie volle
créme is het een koffie die de hele dag gedronken kan
worden. Een 100% Arabica koffie en UTZ gecertificeerd.

Toebehoren koffie
•

1899 Cappuccino topping

•

1899 Topping 100% melk

•

1899 Chocomix

•

1899 Suikersticks

•

1899 Creamersticks

•

1899 Beker Karton
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Thee
Tea of Life is een theelijn met duurzame producten.
Het heeft een uitgebalanceerd Fairtrade- en
Biologisch assortiment van smaken. De thee is
elegant vormgegeven in bijpassende doosjes.
•

Hele Tea of Life assortiment is fairtrade gecertificeerd

•

Naast Fairtrade is een deel van ons assortiment ook biologisch
gecertificeerd

Koffie: een boost voor de energie, motivatie en
concentratie
Welke koffie is het lekkerst of het best? Dat is een meningskwestie en verschilt natuurlijk voor iedereen. We
kunnen je echter wel aanbevelen om als werkgever koffie van goede kwaliteit aan te bieden. Daarmee
laat je zien dat je investeert in je werknemers. Bovendien worden koffiedrinkers meer alert en koffie zorgt
voor een positieve boost, motivatie en concentratie. Een gezamenlijk koffiemomentje is ook goed voor de
sfeer op de werkvloer. Daarnaast kan koffie bijdragen aan het stimuleren van creativiteit en productiviteit.
Tot slot kun je jouw visitekaartje upgraden door je relaties en gasten goede koffie aan te bieden. Je streeft
als werkgever natuurlijk naar tevreden, productieve en creatieve werknemers en goede prestaties. Met
alleen goede koffie aanbieden, behaal je die resultaten uiteraard niet, maar het is een goed begin!

Zullen we samen proeven en kijken welke koffie en
koffiemachine het beste aansluit bij jouw onderneming?
Contactgegevens:
T: 055 521 21 04
E: receptvoorgroei@dijkgraafreinders.nl
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