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Nie tylko seriale - subskrybuj
smak
Zaczynasz dzień się od ulubionej playlisty, wieczór należy do
kolejnego serialu (tylko jeden odcinek!). Wystarczy kliknąć
subskrybuj i mieć stały dostęp do ulubionych treści. A gdyby w
ten sam sposób uruchomić niekończące się źródło kofeiny?
Zapomnij o kawie, która kończy się w najmniej spodziewanym
momencie - oto Hi!Coffeedesk - kawowa subskrypcja, w której
najważniejszy jest smak. Jak to działa?

Sprzedaż oparta o subskrypcję jest znana od dawna i święci triumfy na przykład
w dostępie do muzyki czy filmów, ale pandemia pokazała, jak duży potencjał
ma regularna dostawa produktów fizycznych. Bez konieczności wychodzenia z
domu, pamiętania o kolejnych zamówieniach czy przypominaniu sobie o
zakupie, dopiero, gdy odkryjemy pustkę na półce. W ten sposób sprzedaje się
już środki higieniczne, wino, a także… kawę.

Kawa idealnie dopasowana
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Kawa idealnie dopasowana

Coffeedesk, ulubiona marka wszystkich coffee lovers, postanowiła odkręcić
niekończące się źródło kawy - by nikt nie został bez energii w środku
lockdownu czy godzin dla seniorów. Hi!Coffeedesk to regularne dostawy kawy
specialty dopasowane do indywidualnych upodobań kawoszy.

- Chcemy dostarczać naszym klientom to, za czym w pandemii tęsknią
najbardziej - kawę jak z ulubionej kawiarni i smak, który wybiorą według
własnego uznania. Hi!Coffeedesk to osiem różnorodnych profili sensorycznych.
Każdy z nich reprezentuje inne nuty smakowe - m.in. czekoladowo-orzechowe,
kwiatowo-herbaciane czy cytrusowe. Wierzymy, że kawa to przede wszystkim
smak, a ten dla każdego oznacza co innego. - mówi Aneta Rybka, eCommerce
Manager Coffeedesk.

Eksperci Coffeedesk przefiltrowali całe morze kawy i wybrali 5 kaw pod filtr o
różnych nutach smakowych, 2 kawy pod espresso (łagodną i intensywną) oraz
jeden charakterny bezkofeinowy omniroast. Każda z nich kryje inną osobowość.
Wszystkie zostały wypalone przez polskie palarnie. Nie ma tu skomplikowanych
informacji o metodach obróbki czy destynacjach - liczy się smak! Hi!Coffeedesk
to zaproszenie do odkrywania świata kawy specialty - ziaren najwyższej jakości
ocenianych przez Q-gradera (odpowiednik sommeliera w kawowym świecie) na
co najmniej 80 punktów ze 100 możliwych.

Instrukcja obsługi smaku

Jak to działa? Bardzo prosto - w zależności od tego, jaką kawę lubisz (wolisz
orzechowe nuty czy egzotyczne orzeźwienie? A może kwiatową delikatność?),
komponujesz swoją paczkę, wybierasz częstotliwość dostaw, podpinasz kartę,
a potem cieszysz się regularnymi dostawami. Chciałbyś spróbować czegoś
innego? Bez problemu możesz edytować swoje kolejne dostawy - kawy tej
samej kategorii są w identycznych cenach, by móc spróbować każdej z nich.

Pożegnaj smutne poranki bez kofeiny, nietrafione zakupy i nadmierne zapasy.
Powitaj kawę dopasowaną do Twoich potrzeb. Powiedz Hi! odkrywaniu nowych
smaków - zapraszamy Cię do świata kawy specialty.
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