Or Tea?™: voor een nieuwe generatie theeliefhebbers
-nieuwe collecties deze maand gepresenteerd-persbericht-

Amsterdam, vrijdag 24 juni 2016 – Het Chinese theemerk Or Tea?™ lanceert twee nieuwe theesoorten in
Nederland en België: La Vie en Rose en Tiffany’s Breakfast. Hiermee breidt het theemerk haar collectie uit
tot maar liefst 19 theesoorten. Beide nieuwkomers ontlenen hun naam aan beroemde filmklassiekers zoals
de kleurrijke dames op de verpakking al doen vermoeden.
La Vie en Rose is een fijne combinatie van rozenknopjes, rozenbottel en zwarte thee die geurt naar een
bloeiende rozenstruik. Deze thee is rijk aan antioxidanten en mild voor de maag. Tiffany’s Breakfast heeft ook
een basis van zwarte thee en is uitermate geschikt om de dag mee te starten. Of zoals de makers het
omschrijven: “Deze thee is net als Holly Golightly: zoet, gebalanceerd en elegant geparfumeerd!”.
De collecties
Or Tea?™ bestaat uit drie theecollecties: de Chinese Classic Collection, de Well Being serie, waar nu La Vie en
Rose aan is toegevoegd, en de Urban Pop serie bestaande uit bekende blends met een eigen twist, waar nu
Tiffany’s Breakfast aan is toegevoegd. Deze collecties bevatten bij elkaar 19 premium theeën. Behalve deze
producten verkoopt Or Tea™ inspirerende en artistieke theeaccessoires, zoals theemokken en luxe
cadeauverpakkingen.

Or Tea?™ loves art
Naast de fantastische smaak van de thee zelf, getuigen de kunstzinnige verpakkingen van Or Tea?™ ook van
goede smaak. Elk ontwerp vertaalt een ander verhaal. Or Tea?™ vermengt op deze manier geschiedenis,
filosofie en kunst in het uiterlijk van al haar producten. Dit maakt elke verpakking een accessoire en
verzamelstuk. De 100% biologisch afbreekbare theezakjes en recyclebare verpakking maken het verhaal af.
Over Or Tea?™
Or Tea?™ vindt zijn oorsprong in Hong Kong en wordt inmiddels gefabriceerd in Europa. Echte Eurasian
producten dus met namen als Mount Feather, Monkey Pinch, A Sweet Date en TropiCoco. Het merk maakt
thee met een eeuwenoude traditie weer hip en wordt omarmd door een internationale keur aan thee- en
kunstliefhebbers. De Or Tea?™ producten worden al verkocht in meer dan 20 landen. Met de filosofie achter
de producten verwelkomt Or Tea?™ een nieuwe generatie theedrinkers.
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