El cafè, un plaer

Un establiment amb
cafè de qualitat

Ho direm a tothom per
ràdio i per internet

La teva marca de cafè et facilita i t’assessora
en tot el que necessites perquè puguis
preparar un cafè de qualitat. A partir d’ara,
atès que consumeixes una marca certificada
pel Gremi de Torradors de Cafè de Catalunya,
t’ajudarem a promocionar-te davant dels teus
clients. En un lloc visible, posa la placa que
t’acredita com a establiment

Juntament amb aquest tríptic on trobaràs els
consells per a preparar els cafès que més
demanen els consumidors a Catalunya, et
lliurem el cartell Tipus de Cafè a Catalunya i la
placa que identifica i certifica anualment el
teu establiment; el Gremi posa en marxa una
campanya de publicitat a la ràdio, a través
d’emissores líders a Catalunya, i també a
internet, a través de les xarxes socials més
habituals.

certificat pel Gremi de
Torradors
Fes que tothom sàpiga que prepares un bon
cafè, de qualitat, de proximitat i, a més a més,
certificat per una entitat de prestigi.

Cartell

per seduir el teu client

i el Gremi de Torradors de Cafè de Catalunya
posen en marxa una campanya de publicitat
orientada a promocionar els establiments
que ofereixen als seus clients un cafè ben fet,
de qualitat, 100% natural i torrat a Catalunya
per una empresa certificada per l’associació
professional. La teva marca t’ofereix tot el
que necessites per

amb la finalitat que torni cada dia al teu
establiment perquè és el lloc on li fan el millor
cafè. Per aquest motiu, el Gremi de Torradors
de Cafè de Catalunya, a través de la marca de
cafè que consumeixes, identificarà el teu
establiment com un establiment que ofereix

fer un bon cafè
perquè el cafè i les diferents formes de
preparar-lo sedueixen, cada dia més, els
consumidors, que cada dia són més exigents.
Paraules com ristretto, capuccino, macchiato
són tan populars com tallat, cafè amb gotes o
cafè amb llet. Preparar-lo bé i servir-lo
adequadament

Si vols saber més coses de la campanya,
entra a www.gremicafe.org

Publicitat

La teva marca de cafè

Publicitat

el cafè
100% natural i acabat de torrar per un
torrador certificat pel Gremi,

un plaer
que només els millors establiments de
Catalunya poden oferir. Tu ets un d’ells i per
això estàs de moda.

Distintiu establiment
Fidelització a l’empresa
torradora de cafè,
que pertanyi al Gremi
de Torradors de Cafè
de Catalunya
Condicions
de la campanya

Consells

per a preparar
els tipus

de cafè

Americà

Curt o Ristretto

35 ml de cafè amb
aigua calenta

25 ml de cafè

Doble

més consumits a Catalunya

Espresso

35 ml de cafè

Carajillo, cigaló
o cafè amb gotes

Dos cafès en una tassa fets
amb el cassó de dos cafès

Cafè amb licor (brandi,
whisky, rom, anís)

Trifàsic

Tallat

Cafè amb poca llet
i licor

35 ml de cafè amb
poca llet (15 ml)

Rebentat

Macchiato

Bombó

Cafè tacat amb llet
emulsionada

Cafè amb llet
condensada

Irlandès

Cafè amb whisky
i llet batuda

Cappuccino

Tallat curt de cafè o llàgrima

Cafè amb llet

Meitat cafè, meitat llet

el cafè

100% natural
acabat de torrar
per un torrador certificat

1/3 de cafè, 1/3 de llet,
1/3 de llet emulsionada

Poc cafè i molta llet

Cafè amb gotes de licor de canya,
orujo o altres aiguardents.
A Tarragona és típic amb
Chartreuse verd

Cafè Latte

Cafè amb molta llet i una
mica de llet emulsionada

Mocca / Vienès

Cafè amb xocolata,
llet i llet emulsionada

un plaer

gastronòmic

Ve de gust comptar amb tu
El Gremi de Torradors de Cafè de Catalunya és una associació, creada a Barcelona
al voltant de l'any 1950, en la qual estan representades grans, mitjanes i petites
empreses del sector cafeter de Catalunya. Aquestes empreses són les que
distribueixen les marques de cafè que arriben als establiments, marques que són
sinònim de qualitat, de prestigi i de feina ben feta.
Gràcies a tu, al teu equip i al teu establiment, els consumidors podran dir que per a ells,
cada dia i a tota hora,

fer un cafè és un plaer
Empreses membres del Gremi de Torradors de Cafè de Catalunya

www.gremicafe.org

