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Nasza firma zbudowana została na fundamentach 21 lat doświadczenia
w branży HoReCa a następnie w biznesie sieci kawiarni (ostatnie 11 lat).
Przy ponad 2,25 miliarda filiżanek kawy spożywanych codziennie kawa jest
drugim towarem pod względem liczby obrotów na świecie. W tej branży
nadal istnieje kilka jak dotąd niewykorzystanych nisz. Dzięki silnym korzeniom
w gastronomii oraz możliwoścom rynku e-commerce zdecydowaliśmy się
stworzyć coś zupełnie nowego – markę gotową do podjęcia niezwykle
nowoczesnego, jednak bazującego na silnych tradycjach konceptu.
Poza biznesem polegającym na produkcji i sprzedaży wyjątkowej kawy,
naszym celem jest opracowanie innowacyjnego sposobu dopasowywania
naszych mieszkanek kawowych do gustów smakowych klientów.
W tym celu rozpoczęliśmy budowę jedynej w swoim rodzaju aplikacji,
opartej na konfiguratorze smaku i systemie zamówień bezpośrednich.

Poznajcie Qethereal.

Tomasz Weczer
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Eter
scalając żywioły tworzy najwyższej jakości kawę

Wiatr
Wzmacnia proces suszenia
zielonych ziaren kawy w
promieniach słońca

Ziemia
Baza obfitych płodów
rolnych

Ogień
Kluczowy w procesie
palenia ziaren

Woda
Źródło życia. Zaopatruje w
minerały nasiona krzewu
kawowca, zapewniając mu
dojrzewanie

Esencja
Wewnętrzny Pentagon reprezentuje 5 elementów, które są podstawą procesu produkcji kawy.
Pentagon to także 5 wartości naszej firmy: prostota, ekologia, innowacja, doświadczenie i rzemiosło.

Qethereal

The Source of Life. Provides the seeds of the coffee plant with minerals, ensuring its maturation

Kwiatowość

Body

Owocowość

Palenie

Zieleń

Czekoladowość

Ostrość

Orzechowość

Słodkość

Kwasowość

The Symbol
Środkowy Dekagon napędza koło smakowe, które odzwierciedla
charakterystykę produktów Qethereal Coffee.

6

Qethereal

7

Diament

Obietnica
Zewnętrzny Diament oznacza społeczność i uczciwość.
Gwarancja jakości i uczciwej współpracy.
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03.
Innowacja
Innowacja
Siły wszechświata nieustannie
pchają nas do przodu.
W Qethereal robimy wszystko, co
w naszej mocy, aby wykorzystać
tradycje i doświadczenia
przeszłości oraz technologię
i pomysły jutra.
Siły wszechświata nieustannie
pchają
nas do
przodu.
W
Qethereal
śmiało
spogląda
Qethereal
robimy wszystko, co w
w przyszłość.
naszej mocy, aby wykorzystać
tradycje i doświadczenia
przeszłości oraz technologię i
pomysły jutra.
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KONFIGURATOR SMAKU - KOŁO SMAKOWE

Aplikacja
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Chciałbym napić się kawy cytrusowej,
chociaż nie jestem pewien czy znajdę
taką do mojego ekspresu...
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Projektujemy aplikację Qethereal
na systemy iOS i Android, która
umożliwi bezpieczne i szybkie
zakupy online oraz dobór
produktów idealnie dopasowanych
do Twoich oczekiwań.
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Sprawdź Qethereal - mają
tam konfigurator smaku,
na pewno coś dopasujesz!
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KONFIGURATO SMAKU - KOŁO SMAKOWE

Aplikacja
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Dostajesz również
przypomnienie, gdy zapasy
Twojej kawy się kończą, oraz
możesz ją wygodnie zamówić
z poziomu aplikacji.

ow
o

Wyobraź sobie, że w szybki
i niezwykle prosty sposób
możesz odebrać kawę
dopasowaną do Twojego gustu
i sposobu parzenia. Kierując się
duchem innowacji, aby
zapewnić Ci najwyższą jakość
doświadczeń związanych
z wyborem i zakupem kawy.

Qethereal

Craft
Palenie kawy jest dopełnieniem
procesu jej produkcji. Może
przyczynić się zarówno do sukcesu,
jak i porażki. To czas, w którym
czcimy ciężką pracę hodowców.
Qethereal Coffee to hołd dla nich.
To wyraz szacunku dla ziaren i ziemi
uprawnej, z której pochodzą.
W zespole opracowującym nasze
mieszanki są mistrzowie Polski
baristów oraz najlepsi roasterzy
w Europie.
Nasze kawy posiadają certyfikaty:
- Fairtrade
- Bio Orgainc
- World Land Trust
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The

108°
100% Arabica

85% Arabica / 15% Robusta

100% Arabica

Wyprodukowano w Belgii dla: Columbus
Polska S.A., Plac Konesera 5, 03-736 Warszawa

Wyprodukowano w Belgii dla: Columbus
Polska S.A., Plac Konesera 5, 03-736 Warszawa

Wyprodukowano w Belgii dla: Columbus
Polska S.A., Plac Konesera 5, 03-736 Warszawa

Najlepiej spożyć przed
(data i numer partii podane poniżej)

Najlepiej spożyć przed
(data i numer partii podane poniżej)

Najlepiej spożyć przed
(data i numer partii podane poniżej)

Kawa Ziarnista Palona

1kg

Kawa Ziarnista Palona

Koncept - Opakowania

1kg

Kawa Ziarnista Palona

1kg

Qethereal

Struktura produktów
1. Kawy ziarniste (1 kg)
2. Kawy ziarniste (250g)
3. Kawy mielone (250g)
4. Kawy w kapsułkach (Nespresso®)
5. Kawy Speciality
6. Herbaty
7. Mleka roślinne
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Ekologia
Kawa Qethereal jest produkowana z
poszanowaniem praw natury – ludzi,
którzy pracują na polach kawowych
podczas zbiorów oraz zwierząt
zamieszkujących okolice plantacji.
Chcemy, aby nasze produkty były
neutralne pod względem zagrożeń dla
środowiska. Wierzymy, że
zrównoważony rozwój jest podstawą
produkcji opartej na darach natury.
Zużyte kapsułki Qethereal odbieramy
od klientów oraz poddajemy
procesowi recyclingu,
a wszystkie nasze opakowania
opracowane sią z myślą o ekologii.
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03.
Doświadczenie
Innowacja
Jedenastoletnie doświadczenie w
branży kawowej pozwoliło nam
opracować receptury produktów
Qethereal zgodnie z najwyższymi
standardami jakości.
Niezależnie od tego, czy jest to
Siły
wszechświata
ciemna
jak otchłańnieustannie
kosmosu,
pchają
nasczarna
do przodu.
poranna
kawa W
– czy
Qethereal
robimy
wszystko,
co–w
łagodna, popołudniowa latte
naszej
mocy, aby
wykorzystać
doświadczysz
ekstremalnej
tradycje
i doświadczenia
wyjątkowości
wszystkich
przeszłości
technologię
i
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Qethereal
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pomysły
filiżancejutra.
kawy.
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Działalności

Kanały sprzedaży

Sieć kontaktów w Polsce oraz Hiszpanii
pozwala nam orientować się w pierwszym
etapie sprzedaży na te kierunki geograficzne,
docelowo planując ekspansję na pozostałe
rynki europejskie.

Dla klienta B2C Kawy Qethereal w
początkowej fazie będą dostępne we własnym
sklepie oraz aplikacji.

1. Hiszpania
2. Polska
3. Europa

1. Sklep www
2. Aplikacja
3. B2B Direct

Sprzedaż B2B będzie prowadzona
bezpośrednio.
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