
Retail sector
OKÉ KOFFIE VOOR



In welke mate bepalen  
de producten die u verdeelt  

uw eigen imago?



Wat als  
u extra zou kunnen 

verdienen met uw eigen 
 ambachtelijke koffie?



Ambachtelijke koffiebranderij 

Knowhow sinds 1873

Opstart sinds 1991

Lange traditie in verfijnd vakmanschap 
en superieure kwaliteit

100% Belgisch merk

Eigen merk of private label

Oké Koff ie is een Belgische ambachtelijke koff ie-

branderij die sinds 1991 zorgvuldig bonen selecteert 

en mengt om duurzame en uitgebalanceerde  

koff iemelanges samen te stellen. Geniet dankzij 

slow manufacturing van een volle, evenwichtige en 

consistente smaak, volledig groen geproduceerd. 

Met een uitgebreid aanbod aan bonen, gemalen 

koff ie, cups en pads kiest u de koff ie die u wilt,  

wanneer u maar wilt.



Onze values



U kiest voor een 100% Belgisch merk: 
een gevestigde waarde sinds 1991, 
met productie van uw kopje koff ie
in eigen land.

Onze values

TRADITIE



Met een zorgvuldige selectie van 
bonen en melanges genieten uw 
klanten van een uitgebalanceerde 
smaak. Kies de melange die uw 
klanten het liefste drinken. 

Onze values

TRADITIE

PRECISIE



Kies de koff ie én de verpakking die 
u wilt, wanneer u wilt. Verkiest u  
koff iebonen, gemalen koff ie, pads  
of liever cups? Sterke of subtiele  
koff ie, met extra cafeïne of net 
zonder? Aan u de keuze. 

TRADITIE

PRECISIE

DECISIE

Onze values



“Koffie, zoals het altijd  
zou moeten zijn.”



Traditie van bij ons, sinds 1873
Het roosteren van de bonen, om de puurste smaak en het volste aroma vast te leggen, 
besteden we liever niet uit. Zo hebben we ook de kwaliteitscontrole van begin tot eind 
in handen. De combinatie van ons vakmanschap en vaardigheid resulteert in de beste 
koff iemelanges. Koff ie die té lekker is om niet te delen.



Smaakpaletten en -profielen 
Wij maken melanges, zoals u en wij ze graag hebben. Zo creëren we  
gevarieerde smaakpaletten. Daarbinnen kijken we voor u na welke smaak u  
prefereert. Die specif ieke melange wordt uw gepersonaliseerde smaakprof iel,  
exclusief verkrijgbaar in uw winkel.



Slow manufacturing 
Lekkere koff ie begint bij de basis: de bonen, ofwel het hart en de ziel van onze koff ie. 
Tot 5 keer langer krijgen onze bonen de tijd om strak gecontroleerd te branden en 
hun aroma maximaal tot hun recht te laten komen. 



Koffie kan ook duurzaam zijn
Een zuinig productieproces, upcycling waar het kan en recycling waar het moet.  
Zo zit onze duurzame manier van ondernemen ineen. 



Geen dag zonder
Geen dag zonder koff ie voor u, is geen dag zonder service door onze mensen.  
We zijn er, altijd en overal zodat uw voorraad altijd aangevuld is.



Uw verpakking, onze kwaliteit 
Onze tijd, middelen en passie gaan naar de kwaliteit van onze koff ie, en naar de 
verpakking. Onze Oké Koff ie verpakkingen zijn ontwikkeld om op te vallen in het 
winkelrek. Liever een gepersonaliseerde verpakking onder uw eigen merk? Groot of 
klein, maak uw keuze uit diverse verpakkingen met uw eigen logo.



There is more...



Onze koffie,  
uw verpakking

Speciaal ontwikkelde koff iemelange, 
exclusief verkrijgbaar in uw winkel



Onze koffie,  
uw verpakking

Speciaal ontwikkelde koff iemelange, 
exclusief verkrijgbaar in uw winkel

Verpakking met eigen logo en huisstijl



Onze koffie,  
uw verpakking

Speciaal ontwikkelde koff iemelange, 
exclusief verkrijgbaar in uw winkel

Verpakking met eigen logo en huisstijl

Meer marge op verkoop  
bij uw eigen label



Onze koffie,  
uw verpakking De mogelijkheden

Een Oké 
 verpakking  

 
met een eigen  

melange/smaak/
samenstelling met uw 
productomschrijving 
en naam erop geprint 

1



Onze koffie,  
uw verpakking De mogelijkheden

Een Oké 
 verpakking  

 
met een eigen  

melange/smaak/
samenstelling met uw 
productomschrijving 
en naam erop geprint 

1

Een blanco  
verpakking 

 
met een etiket  

of een rechtstreekse 
 bedrukking op deze 
verpakking, op maat 

ontworpen door onze 
professionele  

verpakkingsdesigners

2
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Een volledig  
gepersonaliseerde 

verpakking,  
 

op maat ontworpen 
door onze professionele 
verpakkingsdesigners

3



Onze koffie,  
uw verpakking

Hoe komen we tot uw eigen verpakking?

Wat is uw logo?

Hebt u al een naam?

Welke stijl had u in gedachten?

Moet deze verpakking passen bij een bestaand gamma?



Onze koffie,  
uw uitstalling

Mogelijkheden:

Kartonnen
vending box

Pallet display
full color

Gepersonaliseerde 
kopdisplay full color

Plastic box met
gepersonaliseerde
sticker



Producten en diensten



Koffie voor iedereen

Koffiebonen

Marrone Ristretto
Verde Espresso

Oro Lungo

Regular
Strong

Mild
Decafiné

Regular
Strong

Mild
Decafiné

Mokka
Dessert

Deca
Fairtrade Royal

Chic

Espresso
Dessert

Fairtrade

Gemalen  
koffiebonen

Koffiecups Koffiepads Instant 
koffie



Fairtrade koffie
Binnen ons gamma vindt u ook Fairtrade koff ie terug. Koff ie gebrand met liefde 
voor de natuur en voor de werkomstandigheden van de lokale koff ieboer. 



Wat zou  
u zijn

zonder koff ie?

Klaar om uw assortiment 
te onderscheiden 
van uw concurrent 

dankzij uw eigen koffie?




