
Mix jouw eigen
theesmaak met 100%

natuurlijke ingrediënten

Ontdek onze
zakelijke

mogelijkheden 

Maak jouw mooiste
moment met MixTea

p. 1/6 



OVER MIXTEA

Wij willen de wereld van theedrinken veranderen.
Zo dat is eruit! Dagelijks zijn we bezig met

natuurlijke voeding en het samenstellen van de
lekkerste gerechten, terwijl we tijdens het

theedrinken deze keuze niet eens hebben. Gek,
toch? Dus doken we in de wereld van thee,

bloemen, kruiden en andere natuurlijke
ingrediënten. We ontdekten snel dat het niet nodig

is om te werken met zogenaamde ‘natuurlijke’
aroma’s. De natuur biedt ons namelijk al genoeg

smaak! En zo ontstond MixTea. Een speels, gezond
én duurzaam alternatief op het gebied van thee.

Wij verrijken jouw theemoment en helpen je meer
de tijd te nemen voor jezelf en voor elkaar. Door

zelf jouw thee te mixen maak jij jouw mooiste
moment met MixTea. Dagelijks inspireren wij

mensen met onze losse theeën, smaakmakers en
tools, en dagen wij hen uit om (samen) op reis te

gaan naar hun eigen, unieke kopje thee.

Met MixTea laat je
iedereen een eigen
theesmaak mixen

 
100% puur natuur, zonder

toegevoegde smaakstoffen

ZAKELIJKE
MOGELIJKHEDEN

Serveer een unieke theebeleving met MixTea en laat
jouw gasten zelf hun thee mixen; een ervaring die zij

niet snel zullen vergeten. 

HORECA

Een eigen theetray in de coffeecorner of kantine van
jouw bedrijf: met MixTea zorg jij voor een duurzaam, 

 gevarieerd én gezond theeaanbod op kantoor.  

KANTOOR

Jouw werknemers ook tijdens het thuiswerken laten
genieten van MixTea? Samen kijken we waar jij en

jouw werknemers behoefte aan hebben om zo thuis
een heerlijk theemoment te realiseren. 

THUISWERKERS

Een bedankje, felicitatie, hart onder de riem of
kerstpakket: met MixTea geef jij jouw werknemers of

relaties een persoonlijk genietmoment cadeau.

RELATIEGESCHENK OF
CADEAU

TEAm UP?
Denk jij dat wij elkaar kunnen versterken of heb je

een tof idee voor een samenwerking? Dan komen we
graag met je in contact.
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MIXTEA IN DE
HORECA

Serveer je MixTea, dan serveer je meer dan  
alleen thee. Zelf thee mixen is een beleving.
Neem jouw gasten mee op een smaakvolle
ontdekkingsreis en laat hen de magie van
thee aan tafel beleven. Van een exclusieve
high tea tot gewoon een kopje thee: met

onze mogelijkheden kun je alle kanten op.
Speciaal voor de horeca leveren we onze

theeën en smaakmakers in
grootverpakkingen en zetten we samen

met jou een prachtige MixTea presentatie
neer in jouw bedrijf. Onze theeën en

smaakmakers zijn 100% puur natuur en
door losse thee te serveren draag je op een

duurzame manier bij aan een betere
wereld.

Zie, ruik, proef
en geniet

 
Een unieke theebeleving

voor jouw gasten

Met onze theetray zet je een mooie theepresentatie
neer. Ga je ermee langs de tafels of zet je hem op
een vaste plek? Samen kijken we naar waar jij en

jouw gasten behoefte aan hebben.  

DE MIXTEA THEETRAY

Ons assortiment bestaat uit 4 theeën en 16
smaakmakers. 100% puur natuur, zonder allerlei

gekke toevoegingen. Hiermee maak je oneindig veel
verschillende smaakcombinaties en zit er altijd wel

een theesmaak voor jouw gasten tussen! 

ALTIJD DE JUISTE SMAAK TE PAKKEN
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MIXTEA OP
KANTOOR 

Een eigen theetray in de coffeecorner of
kantine van jouw bedrijf: met MixTea zorg

je voor een duurzaam, gevarieerd én
gezond theeaanbod op kantoor. Onze
ingrediënten zijn 100% puur natuur en

daarmee een stuk gezonder dan de meeste
losse theeën of theezakjes. En door het

aanbieden van losse thee ben je ook nog
eens duurzaam bezig door o.a. minder

(plastic houdend) verpakkingsmateriaal te
verbruiken. Dat een momentje van

ontspanning de arbeidsproductiviteit ten
goede komt, is hierbij natuurlijk een fijne

bijkomstigheid. :) 

MIXTEA VOOR
THUISWERKERS 

De wereld is in korte tijd snel veranderd en
iedereen werkt meer vanuit huis. Om niet

alleen op kantoor, maar ook op het
thuiskantoor een mooie theebeleving te

realiseren, bieden wij thee voor
thuiswerkers aan. Als losse bestellingen of
juist in abonnementsvorm. Wij kunnen jou,

ook thuis bij jouw werknemers, volledig
ontzorgen op het gebied van thee. Samen

kijken we waar jij en jouw werknemers
behoefte aan hebben om zo thuis een
MixTea-moment te kunnen beleven.

Iedere dag van 
 de maand een
andere theemix
met maar 5 (!)

potjes in de kast
 

Voor wie duurzaamheid
en efficiëntie naar een

hoger niveau wil tillen :) 
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TEAm UP?

Alleen theedrinken is natuurlijk leuk, maar
met elkaar is het veel leuker. Dat geldt ook
voor ondernemen. Samen sta je sterker. Wij

geloven dat een theemoment niet alleen
bestaat uit theedrinken, maar dat daar veel

meer bij komt kijken. Heb jij een tof idee
voor een mooie samenwerking of denk je
dat jouw bedrijf samen met MixTea iets
moois neer kan zetten? Dan komen we

graag met je in contact.

MIXTEA ALS
RELATIEGESCHENK

OF CADEAU

Een bedankje, succeswens, hart onder de
riem of kerstpakket: met onze Gifts geef jij

iedereen een persoonlijk genietmoment
cadeau. Ons online assortiment bevat een

ruime keuze aan cadeaupakketten, maar kun
je tussen al dit moois niet vinden wat je

zoekt? Dan hebben we ook een
cadeaupakket op maat. Hierbij kun je denken

aan grotere verpakkingen van thee en/of
smaakmakers of het toevoegen van mooie

tools, zoals theekoppen, theepotten of
cadeaukaarten, van MixTea of bijvoorbeeld

de VVV. Het pakket personaliseer je met een
persoonlijk kaartje. Zo heb je altijd een

heerlijk én passend cadeau in handen. Stuur 
 het direct naar de ontvanger of laat het eerst

op kantoor bezorgen. Wel zo handig!

Have a 
beau-tea-ful

birthday,
Christmas,
wedding,
new car...

 
Zoveel momenten... Je
maakt ze mooier met

MixTea!
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Laten we dan een theetje
drinken!

Ook jouw mooiste
moment maken met

MixTea?

Tea you soon! 
 

www.mixtea.nl/zakelijk
 

E-mail. info@mixtea.nl
Telefoon. +31651331888
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