firemní prezentace

O nás
Michaela Zapletalová, BYLINCA, s.r.o.
Zdravím všechny přátele bylinek! Jsem Michaela a stojím za firmou BYLINCA.
Na jižní Moravě pro Vás vyrábíme sypané bylinkové čaje a další produkty.
V malém, ručně a z poctivých surovin.
K výrobě bylinkových čajů mě vedla láska k přírodě a hlavně pak bylinkám. Součástí tohoto světa
plného vůní a zajímavých chutí jsem od roku 2017.
Všechny naše produkty si navrhujeme sami s jednoznačným cílem – abyste si co nejvíce
pochutnali.
S velkou úctou k přírodě i k Vám, našim spokojeným zákazníkům, Vaše

Michaela

Kvalita
Vůně, chuť a vzhled na prvním místě
Kvalita je naším největším závazkem. VZHLED, VŮNĚ a CHUŤ jsou 3 elementy, které vnímáme jako
základ kvalitních produktů.
Proto každá vybraná surovina prochází touto jednoduchou, ale účinnou kontrolou s cílem přinést
Vám to nejlepší. Abychom kvalitu uchovali, zvolili jsme speciální obaly, které zajišťují udržení
aroma a tedy i chuti po velmi dlouhou dobu.
Všechny používané suroviny prochází pravidelnými rozbory, abychom i po této stránce měli jistotu,
že je vše v nejlepším pořádku.
V našich bylinkách nenajdete žádné přidané látky ani žádná aromata.
Koneckonců nejlepší bude, když se přesvědčíte sami!

Čaje v sáčku
Chutné směsi bylinek - květů, listů a květů, listů
Bylinkové směsi v sáčku jsou naším hlavním produktem. Rozděleny jsou do 3 kategorií květy (růžová), listy (světle zelená), listy s květy (modrozelená)
Směsi připravujeme z více než 30 druhů bylinek namíchaných tak, aby měly jedinečnou chuť.
Protože právě výborná chuť je u našich čajů hlavním cílem.
Čaje jsou zabaleny do papírových sáčků, které mají uvnitř EKO folii. Ta je vyrobena z obnovitelných
zdrojů (kukuřičný škrob) a je tedy snadno biodegradabilní. Sáčky jsou přelepeny papírovou
etiketou. Ozdobou a zároveň skvělým funkčním prvkem je kolíček, díky kterému je možné sáček
kdykoli znovu uzavřít.
Gramáž jednotlivých druhů se liší - od 40g do 60g, máme také větší 200-500g balení zejména pro
kavárny, gastro a bezobalové obchody.
Tyto čaje mohou posloužit jako skvělý dárek i díky názvům směsí jako Nejlepší maminka, Báječná
žena, Z lásky, Sváteční čaj, Krásné narozeniny a další

Bylinkárna
Směsi bylinek, které mohou být prospěšné našemu tělu
Směsi léčivek řady Bylinkárna mají za cíl podporovat normální činnost našeho těla. Zákon nám
bohužel omezuje použití jasných zdravotních tvrzení. Přesto díky příznačným názvům snadno
identifikujete, kdy je vhodné jednotlivé směsi použít.
Tyto směsi balíme do jednoduchých funkčních obalů z EKO folie, která je vyrobena z obnovitelných
zdrojů (dřevovina) a je tedy snadno biodegradabilní. Sáčky jsou přelepeny papírovou etiketou.
Gramáž jednotlivých druhů se liší - od 50g do 120g, máme také větší 200-500g balení
(v biodegradabilní fólii nebo papírovém sáčku) zejména pro kavárny, gastro a bezobalové obchody.

Dárkové plechovky
Pěkný dárek, který krásně voní
V plechovkách pro Vás máme vybrané bylinkové směsi + několik sezónních směsí, koření na
svařené víno a vánoční punč.
Protože se jedná o bylinkové čaje, i zde jsou rozděleny do 3 kategorií - květy (růžová), listy (světle
zelená), listy s květy (modrozelená). Sezónní vánoční edice je s červeným pruhem na etiketě.
Plechovky mají průhledné víčko, papírovou etiketu a přelepku se stříbrnou ražbou.
Gramáž jednotlivých druhů se liší - od 50g do 140g.
Tyto čaje si našly své zastoupení hlavně jako originální, krásně vonící dárek. Napomáhají tomu
také názvy směsí jako Milované mamince, Radostné chvíle, Rodinné posezení a další. Patří sem
také 6 sezonních čajů jako Vánoční punč, Svařákové koření, Zimní vánek nebo třeba Vůně Vánoc.

Jednodruhové
Pro ty, kteří si rádi namíchají směs podle vlastní chuti
Bylinky máme v nabídce také samostatně - heřmánek, máta, rakytník, kopřiva, meduňka, růže,
divizna, lípa a další.
Tyto bylinky a čaje balíme ručně do jednoduchých funkčních obalů z EKO folie, která je vyrobena z
obnovitelných zdrojů (dřevovina) a je tedy snadno biodegradabilní. Sáčky jsou přelepeny papírovou
etiketou.
Gramáž jednotlivých druhů se liší - od 25g do 110g, máme také větší 200-500g balení
(v biodegradabilní fólii nebo papírovém sáčku) zejména pro kavárny, gastro a bezobalové obchody.

Koření BIO
Oblíbené druhy koření v BIO kvalitě
Vybrané druhy koření v BIO kvalitě, které najdou uplatnění snad v každé kuchyni, případně na letním
grilování. Majoránka, česnek, sladká i uzená paprika, rozmarýn a další.
Koření je zabaleno do papírových sáčků, které mají uvnitř EKO folii. Ta je vyrobena z obnovitelných
zdrojů (kukuřičný škrob) a je tedy snadno biodegradabilní. Sáčky jsou přelepeny papírovou
etiketou. Ozdobou a zároveň skvělým funkčním prvkem je kolíček, díky kterému je možné sáček
kdykoliv znovu uzavřít.
Gramáž jednotlivých druhů se liší - od 15g do 65g, máme také větší 200-500g balení
(v biodegradabilní fólii) zejména pro gastro a bezobalové obchody.

Pravé čaje BIO
Oblíbené druhy pravých čajů v BIO kvalitě
Větší část čajů z naší nabídky - Gunpowder, EarlGrey, Rooibos, Assam a další - je všem nejspíše
dobře známá. Čím se však výrazně odlišují, je jejich chuť a vůně. Právě kvalita těchto BIO čajů nás
okouzlila natolik, že jsme se rozhodli rozšířit naši nabídku o vybrané druhy pravých čajů.
Čaje balíme do doypacků, které jsou recyklovatelné a jsou přelepeny papírovou etiketou.
Gramáž jednotlivých druhů se liší - od 50g do 60g, ale také ve funkčních obalech
po 200g a 500g baleních.

Cold & Hot Brew
Unikátní kombinace pravých čajů BIO s bylinkami
Edice čajů Cold & Hot brew je pro všechny milovníky ochucených čajů! Pravé čaje tvoří vždy základ
chuti, kterou doplňují vybrané druhy bylinek.
Jak už z názvu vyplývá, směsi je možné připravit hned několika způsoby. Můžete zkusit klasickou
horkou verzi čaje (hot brew), ledový čaj (ice tea) nebo studenou přípravu čaje (cold brew). Směsi
jsou navrženy tak, aby jejich chuť byla skvělá ať už jsou připraveny za tepla nebo za studena.
Zabaleno do doypacků s papírovou etiketou.
Gramáž jednotlivých druhů se liší - od 40g do 45g.

Výběrová káva
Káva 100% arabica z lokální pražírny
Rozšířili jsme naši nabídku o zrnkové kávy 100% Arabica, které vznikly ve spolupráci s lokální
pražírnou Fabrica de Café. Kávy se vyznačují nižším stupněm pražení a jemnou chutí. Díky tomu
mají nízkou hořkost a příjemnou chuť, která se u jednotlivých druhů liší.
Na etiketě najdete jednotlivé chuťové profily každého druhu kávy.
Pohodlné balení do doypack sáčků s papírovou etiketou.
Gramáž 100g maloobchodní balení (viz. obrázek) nebo 250g-1000g ve funkčním balení s
jednoduchou etiketou.
Všechny kávy jsou zrnkové. Kávu nemeleme, protože by ztratila to nejcennější - aroma.

Ovocné čaje
Voňavý tip na dárek
Nově jsme do naší nabídky zařadili také ovocné sypané čaje. Obsahují velké šťavnaté kousky
ovoce a plodů, díky nimž mají nezaměnitelnou chuť a aroma. Máme pro Vás sedm netradičních
čajových kombinací. Čaje nejen krásně chutnají a voní, ale také lákavě vypadají.
Čaje balíme ručně do průhledných biodegradabilních fóliových sáčků z rostlinné celulózy
a následně do papírové krabičky.
Díky krásnému balení jsou vhodné i jako dárek a určitě všechny potěší!

Pyramidové čaje
Skvělé porcované čaje v BIO kvalitě
Ve spolupráci s firmou Alveus jsme připravili kolekci bylinných směsí, ochucených čajů, ovocných
čajů a směs černých čajů.
Všechny čaje jsou v BIO kvalitě. Pyramidový tvar čajových sáčků umožňuje perfektní rozvinutí a tak
i louhování kvalitních, větších čajových lístků.
Jednotlivé sáčky jsou baleny do průhledných degradovatelných fóliových sáčků a následně do
papírové krabičky.
Jistě budou také skvělým tipem na dárek.

Doplňky
Uchovávání a příprava čaje
Věci, bez kterých se příprava čaje neobejde - sítka, luhovátka, konvičky a další doplňkový sortiment
nejen pro přípravu čaje.
Pro uchovávání čajů máme k dispozici i několik druhů plechovek, které skvěle udrží aroma čaje.
Nejdete u nás i skleněný infuzér Goodglass, který se skvěle hodí pro všechny milovníky čaje. Je
vyroben z pečlivě vybraných materiálů - čiré sklo, bambus a nerezová ocel. Nebo designovou termo
lahev GoodWood z bambusu a nerez oceli. Obě tyto lahve obsahují i sítko na louhování čaje.

"Bezobalové" balení
Pro prodejny potravin bez obalu, kavárny a gastro provozy
Téměř všechny naše výrobky je možné zakoupit také ve zvýhodněných velkých baleních.
Najdou své uplatnění hlavně v kavárnách, případně v bezobalových obchodech.
Kromě našich káv jsou zajímavým tipem sypané bylinkové směsi. Jedna porce vychází v průměru
pouze okolo 2 Kč, tedy cenově podobné klasickým porcovaným čajům, které dostanete takřka
všude. Tak proč se neodlišit a nezaujmout pestrobarevnými bylinkami?
Dle druhu produktu jsou gastro balení ve 200g nebo 500g obalech. Používáme papírové sáčky
nebo EKO folii.

Jaké jsou naše
další plány?
Na co se můžete těšit?
Naším snem je postupně stále více spolupracovat s místními zemědělci a zajišťovat si tak většinu
produkce bylinek sami. Ač naši současní dodavatelé jsou schopni dodávat velmi kvalitní produkci,
mít většinu bylinek vlastních je pro nás krásnou myšlenkou a velkou výzvou do dalších let.
Budeme také pracovat na tom, aby všechny naše obaly byly vyrobeny z materiálů, které jsou
k přírodě maximálně šetrné - ideálně vyrobené z obnovitelných zdrojů. Rádi bychom se v dalších
letech dostali do stavu, kdy 95% obalů bude ekologických.

Výroba na zakázku
Vlastní design etikety, různé druhy obalů
Darujte čaj BYLINCA vyrobený na zakázku, s etiketou na míru podle Vaší firemní vizuální identity.
Stačí k tomu tyto 3 kroky:
1. Vybrat vhodnou směs z přibližně 30 druhů. A pokud by to nestačilo, je tu možnost navrhnout si
směs podle svých představ.
2. Vybrat druh balení - plechovky, papírové sáčky s okénkem nebo bez, různé velikosti a druhy
doypacků a folií. Gramáže se mohou pohybovat od 15g výše - dle typu balení.
3. Navrhnout etiketu dle vašich požadavků. Můžeme zaslat šablony, případně vytvořit etikety
přesně dle představ s naším externím grafikem.
Čaje v sáčcích se pohybují cenově okolo 50 Kč bez DPH, plechovky od 110 Kč bez DPH. Minimální
odběr 100 ks. Při větších odběrech nad 500 ks možná individuální kalkulace.

Kontakty
Michaela Zapletalová
+420 606 943 153
info@bylinca.cz

Markéta Hořínková
+420 603 958 052
marketa@bylinca.cz
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