WishTea, de thee die wensen laat uitkomen

Het drinken van een kop WishTea is een klein geluksmoment. De milde geur en de rijke
smaak van onze verse melanges zorgen voor een unieke beleving. En hoe leuk is het om iemand
anders ook een geluksmomentje te gunnen? In de vorm van onze thee, maar misschien zelfs wel
door hun wens uit te laten komen.

Wensen vervullen

Een mooi theepakket is altijd leuk om te krijgen of weg te geven. Als bedankje, als opkikkertje of juist als
er iets te vieren valt. Met het luxe theepakket van WishTea kopen uw klanten meer dan alleen onze hoogwaardige thee. Zij krijgen namelijk de kans om wensen in vervulling te laten gaan.

Hoe gaat dat in z’n werk?

Iedereen die een theepakket koopt of krijgt, kan op de site van WishTea een wens indienen. WishTea kijkt
dan hoe zij de wensen het beste uit kunnen laten komen dmv samenwerking en/of eigen middelen. Als u
binnen 3 maanden geen bericht heeft ontvangen is er een andere mooie wens in vervulling gegaan.
Het aan te vragen bedrag mag tussen de de € 1 en € 799 euro liggen.

Beleving in de winkel

Als u ervoor kiest om WishTea op te nemen in uw assortiment, Verzorgen wij voor u een mooie
wenstak en luxe schenkkan, waaruit u in de winkel uw klanten thee kunt schenken.
Zo kunnen klanten direct kennismaken met de verse melanges van WishTea en wordt de
beleving van uw winkel naar een hoger niveau getild. Bent u geïnteresseerd? Wij nemen graag
vrijblijvend contact met uw op om de mogelijkheden te bespreken.

Over WishTea

WishTea is een nieuw en verfrissend theemerk op de Nederlandse markt. De milde geur en de rijke smaak
van onze verse theemelanges zorgen voor een unieke beleving. Daarnaast wil WishTea ook op maatschappelijke gebied een steentje bijdragen, door zo veel mogelijk wensen uit te laten komen. De wensboom
staat hiervoor symbool.

Zakelijke markt

Voor de zakelijke markt verzorgen wij maatwerk om uw behoefte zoveel mogelijk
aan te laten sluiten met de wensen.
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