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אודות סרמוני תה
סרמוני היא חברת תה פרימיום בבעלות 
משפחתית, אשר הוקמה מתוך תשוקה 
עזה לתה. החברה הצליחה ללכד סביבה 
שורה של אנשי מקצוע מומחים בתחום 

התה מכל רחבי העולם, והיא ממקדת את 
מיטב משאביה ומאמציה ביצירת תערובות 

התה הטובות והמשובחות ביותר עבורכם. 

לסרמוני מגוון מארזי שי מרהיבים ביופיים, 
אשר מהווים מתנה מקורית ומפנקת 

כאחד.
בקטלוג זה תוכלו להתרשם ממארזי 

המתנות שיש לנו להציע. אנו עובדים 
עם חברות מתנות, וועדי עובדים וחברות 

גדולות במשק.
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ערכות מתנה גורמה
מתאים במיוחד כמתנות חגים ואירועים 

מיוחדים לעובדים וללקוחות, לאהובים 
וליקירות.

התאמה אישית
במידה ולא מצאתם מארז שמתאים 

בדיוק לתקציב ולדרישה שלכם מכלל 
המארזים שלהלן, צרו איתנו קשר

ונוכל לבצע התאמה אישית עבורכם 
על פי התקציב שלכם.
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TEA4U
1  מאג זכוכית סרמוני

3  תפזורות שי טעמים לבחירה

1 מיסטר טי - חולטן תה

SHARE
1  קנקן קרמיקה סרמוני 400 מ"ל

3  תפזורות שי טעמים לבחירה

1  חולטן רשת סרמוני

JOURNEY
1 קנקן זכוכית סרמוני 400 מ"ל

1  מארז שי 20 קוביות מיני טעמים
מגוונים

1 מארז פירמידה 20 שקיקים

3 תפזורות שי בטעמים מגוונים

CELEBRATE
1 קנקן קרמיקה סרמוני 400 מ"ל

1 מגש עץ 48 קוביות מיני

1 חולטן רשת סרמוני

3 תפזורות שי בטעמים מגוונים

המחירים אינם כוללים מע”מ. בהזמנות מעל 3,500 ש”ח תיתכן הנחה נוספת. לפרטים פנו למנהלי האזורים. 
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JOY
1 קנקן זכוכית סרמוני 400 מ"ל

2  מארז שי 5 קוביות מיני

2  תפזורות שי טעמים לבחירה

1  כ- 5 מקלות קינמון בשקית צלופן

TEATIME
1 קנקן קרמיקה סרמוני 400 מ"ל

2  מארז שי 5 קוביות מיני

2 מארז פירמידה 20 שקיקים
DISCOVER

1  מאג זכוכית סרמוני

2  מארז שי 5 קוביות מיני

2 מארז פירמידה 20 שקיקים

1 תפזורות שי בטעמים מגוונים

1 מיסטר טי - חולטן תה

המחירים אינם כוללים מע”מ. בהזמנות מעל 3,500 ש”ח תיתכן הנחה נוספת. לפרטים פנו למנהלי האזורים. 



קופסת עץ לשולחן
קופסת עץ יוקרתית בצבע שחור, 

המכילה 30 מעטפות מגוונות 
מ- 12 הטעמים המיוחדים של 

סרמוני. הקופסה ארוזה בצלופן. 
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תיבת עץ
תיבת עץ מהודרת 
בעלת 6 תאים 
ומכסה זכוכית. 
מכילה 6 טעמים 
שונים במעטפות, 
50 מעטפות סה”כ. 
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רגע, עוד לא סיימנו
לא מצאתם את ערכת המתנה המועדפת 

עליכם? התקציב אינו מסתדר? 
מחפשים סגנון שונה ותוספות של מוצרים 

נוספים? צרו קשר עם אחד מאנשי המכירות 
שלנו ותגלו עולם שלם של אפשרויות נוספות 

בתקציבים המתאימים לכם.

= מנהלת אזור צפון

אביבית: 058-4058151

= מנהל אזור תל-אביב מרכז 

אור: 058-4058152

= מנהלת אזור ירושלים-דרום 

זהבית: 058-4072666
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מארזי שי
מארזי שי אלו ניתן לצרף לערכות המתנה 

שלכם ואף להעניק כמתנה בפני עצמה.
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פרחי 
קמומיל

 
אינגליש 
ברקפסט

צ׳אי הודי
תה ירוק 

סנצ�ה

נענע
מרוקאית

 

תה ירוק 
יסמין מנטה

 

לימונית 
ולואיזה

 

פירמידת התה שלנו היא רעיון 
מקורי להגשה, שקיקי תה עשויים 

משי בצורת פירמידה היוצרים 
מראה מיוחד וניחוח פירותי של 

תערובות תה. התערובת נפתחת 
כפרח בכוס התה של הלקוח  

והחוויה נפלאה.

פירמידות



אביב
אינגליש ברקפסט, תה ירוק נענע, תה ירוק סנצה, 

פרחי קמומיל, ולימונית לואיזה

מארז שי המכיל 5 מיני קוביות 
ייחודיות של סרמוני בחמישה טעמים.

צמחים
רויבוס, מנטה, פרחי קמומיל, 
לימונית לואיזה ופירות יער
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קוביות התה שלנו הן מוצר ייחודי 
ומקורי המציע דרך אלגנטית 

ושונה להגשה תה. בתוך כל קובייה 
המעוצבת להפליא ארוז שקיק משי 

עם תערובת תה הנפתחת לעיני 
הלקוח כמו פרח, ומייצרת חוויית 

פרימיום מיוחדת ומהנה.

קוביות מיני

אינגליש
ברקפסט 

 

 צאי
 הודי

 ירוק
סנצ‘ה

 ירוק
יסמין

 ירוק
לימונית

 נענע
 מרוקאית

 פרחי
קמומיל

 פירות
יער

 לימונית
 ולואיזה

מנטה
 

רויבוס
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 מארז
קוביות מיני
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 מארז קוביות
 מיני וקונפיטורת

פירות יער
מתאים במיוחד כשי לסוף אירוע, מתנה לחדרי 

בתי מלון, כצירוף לערכות מתנה ועוד.

מארז קוביות
וקונפיטורת מיני

פירות יער
מתאים במיוחד כשי לסוף אירוע, מתנה לחדרי 

בתי מלון, כצירוף לערכות מתנה ועוד.



TEA GIFT COLLECTION
12 קוביות מיני במגש מרהיב ובמגוון טעמים.

המארז מכיל 12 קוביות מיני בשקיקי משי יוקרתיים מעלים 
שלמים באיכות מובחרת.

 תה בתפזורת
בטעמים שונים

 תה
בתפזורת

תה בתפזורת מאפשר הכנת 
תערובות לחליטה בטעם 

ובחוזק אישי. לסרמוני מגוון 
טעמים שונים. מומלץ לשימוש 

עם חולטן אישי/מיסטר טי.
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תהתה
בתפזורתבתפזורת

 תה ירוק
לימונית

 תה ירוק
יסמין

 תה ירוק
 סנצ׳ה

 נענע
 מרוקאית
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מאג זכוכית סרמוני

חולטן תה נירוסטה

קנקן זכוכית
קנקן זכוכית אלגנטי עם חולטן 

פנימי מזכוכית.
400 מ״ל

סרמוני מציעה מגוון אביזרים 
ייחודיים לרכישה בנפרד או 

כחלק מערכת מתנה.

אביזרים

“Mr. Tea” חולטן תה

קנקן תה פורצלן
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צור קשר

מייל
info@ceremonietea.com

כתובת
HaItzadyon 9

Migdal HaEmek 23100 Israel

טלפון
משרד 02-5702850  


