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Călătoria către perfecțiune

La Nespresso, ne străduim să punem extraordinarul în tot ceea ce facem. De la boabele de cafea
și până la cafeaua din ceașcă, Nespresso reprezintă
alegerea perfectă pentru a inspira o viață frumoasă și
Cafeaua este stimulent, ritual, motiv de a în-

cu sens. Încă din 1986, Nespresso a redefinit și revo-

tâlnire. Unii o preferă dimineața, acasă, alții în drum

luționat modul în care milioane de oameni se bucură

spre birou; cei mai mulți o savurează pe canapea, la

astăzi de cafea. Pionier în crearea unor noi ritualuri,

micul dejun sau în timpul ședințelor.

Nespresso a evoluat la ceea ce astăzi reprezintă referința în segmentul de cafea porționată.
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Așa că am avut o idee: dacă consumul de ca-

Asemenea unui business din domeniul HO-

fea este atât de personal, de ce să nu preparăm ca-

RECA, plăcerea de a bea o cafea excepțională nu e o

feaua la fel? Ne-am dorit să oferim posibilitatea de a

simplă întâmplare: toate elementele sunt căutate și

pregăti cafeaua perfectă oricând și oriunde, fără ba-

create în mod deliberat, consecvent și fără compro-

rista.

misuri, ceașcă după ceașcă.
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3 lucruri pe care le poate face

De ce să alegeți

cafeaua de calitate pentru afacerea

Nespresso Professional?

dumneavoastră
1. Grijă. Un studiu realizat de Nespresso arată că a

Descoperiți universul Nespresso și faceți o alegere

oferi o cafea deosebită poate avea un impact major

profitabilă care să vă crească afacerea și să vă dezvol-

asupra unui loc. Având acces la o cafea excepțională,

te parteneriate sănătoase.

angajații și oaspeții dumneavoastră se vor simți apre-

1. Inovație. Flexibilitate. Libertate.

ciați; un mic gest care arată că ei sunt importanți și un

Cumpărați, închiriați sau configurați abonamentul de

motiv pentru a reveni.

cafea care vă avantajează și care vă permite să faceți
alegeri potrivite pentru afacerea dumneavoastră.

2. Fidelizare. Deoarece competitivitatea crește

2. Soluția perfectă de cafea pentru

rapid, este mai important ca niciodată să atrageți și

orice afacere

să rețineți oaspeții care vă trec pragul, ca să nu mai

De la Pixie, espressor compact potrivit pentru came-

vorbim de importanța consolidării percepției asupra

rele de hotel și până la aparatele profesionale dedi-

afacerii dumneavoastră. Un element la îndemână

cate spațiilor de birouri și industriei HORECA precum

este alegerea unei cafele de calitate care chiar face

Zenius, Gemini, Momento sau Aguila, aveți o gamă

diferența.

largă de soluții potrivite pentru afacerea dumneavoastră.

3. Bunăstare. Cafeaua excepțională poate crea, de

3. Servicii profesionale dedicate

asemenea, bunăstare atât la locul de muncă, cât și

afacerii dumneavoastră

într-un hotel. Pauzele obișnuite de cafea îi ajută pe

Atunci când conduceți o afacere, timpul este valoros.

angajați să se concentreze și să reducă stresul în zi-

De aceea, Nespresso Professional are grijă de toate

lele agitate, iar oaspeții dintr-un hotel se vor simți cu

detaliile, de la instalare până la preluarea capsulelor

adevărat apreciați când au la dispoziție o cafea de

folosite.

înaltă calitate, fie în cameră, fie la micul dejun.
Dacă aveți întrebări sau pur și simplu vreți să bem o cafea împreună, nu ezitați să ne contactați!
www.nespresso.com/pro sau 0800 008 500
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Secretele capsulelor Nespresso
Experții Nespresso caută cele mai fine soiuri de cafea cu gust desăvârșit și caracteristici aromatice
specifice, pentru a crea sortimente unice, astfel încât fiecare cafea să fie una excepțională. Fiecare capsulă păstrează același gust fantastic de o calitate constantă, iar mai mult, capsulele Nespresso sunt igienice și păstrează
intacte prospețimea și aromele.
Nespresso a creat capsula de aluminiu sigilată ermetic ca modalitate optimă de a bloca prospețimea și
de a proteja peste 900 de arome volatile de cafea. Etanșarea în acest fel previne oxidarea și garantează prospețimea optimă a ceștii.
De la ristretto, la lungo, single origin sau cafea cu arome, Nespresso permite atât savurarea cafelei neagră, cu aceeaşi voluptate cu care ai savura un pahar de vin vechi, cât şi prepararea întregului spectru de reţete
de cafea cu lapte – de la cappuccino la latte macchiato sau cocktail-uri cu cafea.
Nu în ultimul rând, espressoarele Nespresso sunt foarte uşor de folosit – veţi obţine calitatea barista
imediat, cu o simplă atingere de buton, fără a avea nevoie de training-uri specializate pentru colegii dumneavoastră. Ambalarea fiecărei porţii de cafea în capsule individuale împiedică orice risipă, iar capsulele sunt reciclabile prin infrastructura proprie de reciclare Nespresso. Capsulele Nespresso păstrează numai cafeaua, fără
conservanți, fără alergeni, fiind fabricate din aluminiu, cu posibilități infinite de reciclare.
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