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Neşe çay, 1988 yılında Evim Çay adıyla Çayeli ilçesi Yanıkdağ köyünde günlük 5 ton yaş çay işleyebilen, 
küçük bir atölye ile çay üretimine başlamıştır. Arz  talep dengesi ve gelişen ekonomik şartlar göz önüne 
alınarak, Çayeli Şairler Mahallesi’nde günlük 20 ton üretim kapasitesine sahip fabrika kurup üretime 
oradaki fabrikada devam edildi. Birkaç yıl içerisinde kapasite artırımına gitme ihtiyacı doğduğundan, 
mevcut fabrikamızı ortağımıza devrederek, Sanayi  Sitesi  çıkışı Sabuncular Mahallesi’nde 2000 m2 kapalı 
3000 m2 açık olmak üzere toplam 5000 m2’lik alana sahip şu anki fabrikamızda faaliyet göstermeye 
başladık. Fabrikamız günlük 40 ton yaş çay işleme kapasitesine sahiptir. Üretim ve kalitemizi her geçen 
gün geliştirmeyi hedefleyerek, mühendis kontrolünde çayın üretiminin yapılıp, tüketicinin demliğine 
girecek aşamaya gelmesi sürecine kadar her türlü hijyenik şartlar oluşturulmuştur.  Çay işinin yönetimi, 
babadan işin ehli beş kardeşe devredilmiştir. Ve firmamız aynı azim ve kararlılıkla geliştirmeye devam 
etmektedir. Firmamız bünyesinde deneyim sahibi idari personel ve çalışanlarımız vardır. Yurt içinde 
belirli bölgelerde bayilik ağını kuran firmamız, kurumsal yapısını tamamlayıp her türlü damak tadına 
uygun  çayı en modern şekilde üretmektedir. Firmamız kalite kontrolünü kendi laboratuvarında kendi 
mühendisleriyle yapmaktadır.
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NEŞE ÇAY
EVİ

NEŞE ÇAY EVİ | ANKARA NEŞE TEA HOUSE | ANKARA
Rize Çaycısı, 2014 yılında büyük bir sağlık ve lezzet kültürü 
projesinin ilk ayağı olarak Ankara Hamamönü’nde ilk 
yerini açtı. Rize Çaycısı, Neşe Çay markasının projesidir. 

Kısa zamanda tarzını ve lezzetlerini oturtan, gelenlere 
tam bir ziyafet, sıcaklık ve içtenlik sunan hoş bir mekan 
haline gelen Rize Çaycısı, bu süreçte menüsünü de 
genişletip Kahvaltı Çeşitleri, Muhlama, Köfte, Patates, Laz 
böreği gibi yiyecek ürünlerini de ekleyerek daha konsept 
ve bütün bir yer haline gelmiştir.

Tam 40 çeşit sağlık ve lezzet kaynağı çay çeşidinin 
bulunduğu Rize Çaycısı, otantik yapısı, iç tasarımı ve 
bulunduğu konum itibariyle herkesin yeme, içme, 
dinlenme durağı olmuştur. Ayrıca küçük toplantılarınızı 
yapabileceğiniz, arkadaşlarınızla hoş vakitler 
geçirebileceğiniz nezih bir yapısı vardır.

Haftanın belirli günlerinde ritüel olarak eğlence geceleri 
düzenlenir. Bu gecelerde Tulum ve Kemençe eşliğinde 
Karadeniz türküleri dinleyebilir, türkülere eşlik edebilir ve 
horon oynayabilirsiniz.

Tüm bu güzellikleri yaşayıp Neşe’lenmeniz ve tam 40 
çeşit çayımızdan, yöresel lezzetlerimizden tatmanız adına 
sizleri bu güzelliğe davet ediyoruz. Neşe’niz bol olsun... 

Ibercil millibusam recate dolesse niendit atecto berro 
quamet eum quo volorem fugiatet occum a corporum 
eum alique audae repudae. Os aborunt, sit eatustio 
consediti sandigenda sapitiatque conseque odici alibusc 
idunto inimet essin remporp oreprovid quo consequ 
iducia et optatas natur, et volupta taquia periat as eum 
vollace peligen imolupt iorposa picias sunt, cus assequi 
ium laccabo. Ut aute ipictiatin plici odi oditas sequaere, 
te cus et voloratest as eossita dit la quo voluptam quo 
desecuptata ventota estiatque nonsequia etur, comnis 
essimi, officaera aut aut ex et que con renis venducim 
fuga. Ovite miniae aut aspit occat erciumq uoditatque 
poria non parum, isciate archil illecae comnihic tecum 
haritas is quidebiscia dolore ea experfe rspere non res 
doluptum ulloribus es diti comnim ex eumetum et 
harchit alit alis ea volent, sendae nimoluptia vendio 
blaut qui rest explatis saperit iuntur anis es volorume 
sam si ipsam fugitatur, nobis aut qui quo mil molorun 
tincia dolor soluptatur aut fugiate mperum fuga. Minia 
vid quodi te non placercius, quiat et, optati cus sitatiae 
sunt abo. Itas vellorrore, as elecessi reprovi delibus
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Farklı sürgünlerde işlenen kaliteli çayların harmanlanmasıyla 
üretilir. Hoş tadı ve içimiyle her daim tüketilebilecek nefis 
aroması ve lezzetiyle ön plana çıkan ürünümüzdür.  

Adını çaydan alan ÇAYELİ ilçemizdeki ilk sürgün yani mayıs ayı çayının filizlerinden 
üretilip özenle harmanlanır. Farklı lezzeti ve farklı damak tadı ile keyifle içilebilecek  
ürünümüzdür. 

Çay tiryakilerinin her zaman keyifle içebileceği, kahvaltılarda veya akşam yemekten 
sonra ya da günün herhangi bir saatinde keyifle içilebilecek yumuşak içimli 
ürünümüzdür.

GOLD SİYAH ÇAY |500 gr, 1000 gr, 5000 gr

BAHÇEM ÖZ GOLD SİYAH ÇAY |500 gr, 1000 gr, 5000 gr

YÖREM FİLİZ SİYAH ÇAY |500 gr, 1000 gr, 5000 gr

KÖYÜM
500 gr NO: 020

1000 gr NO: 023
5000 gr NO: 026

500 gr NO: 016
1000 gr NO: 013

5000 gr NO: 010

500 gr NO: 035
1000 gr NO: 030
5000 gr NO: 032
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Neşe Çayın parlak rengini ve nefis aromasını, doğal tadını 
kaybetmeden, demlik temizleme derdi olmadan daha kolay 
ve pratik kullanabilmek için üretilmiş demlik poşet çay. Filtreli 
poşetler gıda tebliğine uygun üretilmiştir.

SÜZEN POŞET ÇAY
DEMLİKNeşe Çayın parlak rengini ve nefis aromasını, doğal tadını kaybetmeden, demlik 

temizleme derdi olmadan daha kolay ve pratik kullanabilmek için üretilmiş demlik 
poşet çay. Filtreli poşetler gıda tebliğine uygun olarak üretilmiştir.

Neşe Çayın parlak rengini ve nefis aromasını, doğal tadını kaybetmeden, demlik 
temizleme derdi olmadan daha kolay ve pratik kullanabilmek için üretilmiş 
Tomucuklu Bergomat Aromalı demlik süzen poşet çay. Filtreli poşetler gıda 
tebliğine uygun üretilmiştir.

DEMLİK SÜZEN POŞET ÇAY 30 GR

TOMURCUKLU BERGAMOT AROMALI
POŞET ÇAY

NO: 060

NO: 066

NO: 063
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Genellikle Çayeli yöresinin yüksek kesimi ve farklı iklim özelliğine sahip 
Senoz vadisinde yetişen çayların yeni filizlenmiş taze kesimlerinden 
özenle hazırlanmıştır.

Demi, parlak rengi, nefis aroması ve burukluğu ile çay tiryakilerinin 
her daim içebileceği ve hediye edebileceği çok özel bir üründür.

İki buçuk çay filizlerinden elde edilen, elek altı diye tabir ettiğimiz son derece 
kaliteli çayların harmanlanmasıyla oluşan, gönül rahatlığı ile hediyelik olarak 
kullanabileceğimiz ürünümüzdür. 

Elekaltı Çayı sadece ilk sürgün mayıs ayı çaylarından ve iki buçuk çay
filizlerinden elde edilen, demi ve aroması ile son derece kaliteli çayların
harmanlanmasıyla oluşan, gönül rahatlığı ile hediyelik olarak
kullanabileceğiniz ürünümüzdür

HEDİYELİK SİYAH ÇAY

HEDİYELİK SİYAH ÇAY

ELEKALTI

ÖZDEM
NO: 050

NO: 053

1000 gr No: 191 | 500 gr No: 195
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Çay filizlerinin   toplanıp, kendine özgü rengi ve kokusuyla  5000gr’ lık ambalaj 
halinde ekonomik paket olarak sunulan Neşe Çay ürünüdür.

Özel olarak harmanlanan çay yapraklarının ateş kırmızısı rengi ile eşsiz bir çay keyfi 
sizlerle.

Ekonomik olan Laden Siyah Çay 500 gr, Yumuşak içimiyle günün her saati 
içilebilecek özel bir harmandır. 

HARMAN SİYAH ÇAY

LADEN SİYAH ÇAY

Özel olarak harmanlanan çay yapraklarının ateş kırmızısı rengi 
ile eşsiz bir çay keyfi sizlerle.

ÇAYCIM
NO: 040

NO: 043

NO: 053
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%100 DOĞAL
TAZE ÇAY YAPRAKLARI

Çayeli’nden NEŞE ÇAY ailesi olarak şirketimizin vazgeçemeyeceği 
ilkesi, müşteri memnuniyetidir. Bu memnuniyetin 
devamlılığı için ürettiğimiz naturel siyah Türk çayının 
tüketiciye sunduğu mükemmel damak tadı güvendiğimiz 
unsurların başında yer almaktadır.

Çay sektörü içerisinde yer alan şirketimiz, piyasa 
taleplerini de dikkate alarak kaliteden ödün vermeden, 
verimlilik esaslarına dayalı bir işletme politikasıyla hareket 
etmektedir. Tüketicimizin damak tadının garantisi olan 
kalitemiz, mevcut tarımsal politikaların paralelinde 
istenilen teknik esaslar gözönünde bulundurularak 
sağlanmaktadır. Yakaladığımız yüksek kalite seviyesiyle 
sürdürdüğümüz üretim sonucunda kaliteli ürün üretme 
mutluluğunu yaşamaktayız.

Ayrıca şirketimiz, çevresiyle de dost olmanın gururunu 
yaşamaktadır. Bu doğrultuda insan sağlığına ve çevre 
kirliliğine neden olabilecek etkenlere karşı bütün 
önlemlerini özverili bir şekilde almış olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Her türlü kaynağımızı ve insan gücümüzü bilimsel esaslar 
ışığında organize ederek verimliliğimizi artırmalıyız. 
Bu verimlilik ve uyum bize, her gün artan bir pazar payı 
sağlamaktadır. Bu da, çalışanına güven ve tatmin duygusu 
veren güçlü bir şirket olarak, yolumuza emin adımlarla 
devam etmemiz sonucunu doğurmaktadır.
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Özel Demlik Daha sert, daha buruk tadıyla çay tiryakileri için özel 
olarak hazırlanmıştır. Neşe Çay’ın parlak rengini ve nefis aromasını, 
doğal tadını kaybetmeden, demlik temizleme derdi olmadan daha 
kolay ve pratik kullanabilmek için üretilmiş demlik poşet çay. Filtreli 
poşetler gıda tebliğine uygun olarak üretilmiştir.

Neşe Çayın parlak rengini ve nefis aromasını, doğal tadını kaybetmeden, demlik 
temizleme derdi olmadan daha kolay ve pratik kullanabilmek için üretilmiş 
Tomurcuklu Bergamot Aromalı 30 gr demlik süzen poşet çay. Filtreli poşetler gıda 
tebliğine uygun üretilmiştir.

Ekonomik olan Laden Demlik Daha Yumuşak içimli çay severler için özel 
olarak hazırlanmıştır. Neşe Çay’ın parlak rengini ve nefis aromasını, doğal 
tadını kaybetmeden, demlik temizleme derdi olmadan daha kolay ve pratik 
kullanabilmek için üretilmiş demlik poşet çay. Filtreli poşetler gıda tebliğine uygun 
olarak üretilmiştir.

ÜRETİM DEMLİK POŞET

BERGAMOT AROMALI (TOMURCUKLU)

LADEN DEMLİK

ÖZEL
NO: 065

NO: 067

NO: 068
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Bitki severler için için eşsiz bir karışıma sahip pratik poşet çay 
ailesidir

PRATİK BARDAK POŞET
Adaçayı, Nar Çayı, Yeşil Çay, Form Çay, Kuşburnu, Siyah Çay

Neşe Çay’ın parlak rengi, nefis aroması ve doğal tadı şimdi 
Pratik Bardak poşetiyle her an yanınızda.

NO: 250
 SİYAH ÇAY NO: 260
  YEŞİL ÇAY NO: 261
 NAR ÇAYI NO: 262

KUŞBURNU ÇAYI NO: 263
ADA ÇAYI NO: 264

 FORM ÇAYI NO: 265

BARDAK POŞEY ÇAY
PRATİK
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SEVDİKLERİNİZİ MUTLU
ETMENİN EN DOĞAL VE GÜZEL YOLU

HAPPY PEOPLE
MOST NATURAL AND BEAUTIFUL WAY

Bir Kahvenin 40,
Çay’ın Bir Ömür Hatrı Vardır!

One Coffee 40,
Tea Has a Life Line!
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Sadece çelik çay tarlalarından çok hassas bir şekilde teker teker 
topladığımız bu ürünümüzün hücre yenileme, gençleştirme 
gibi birçok faydası bulunmaktadır. Ülkemizde çelik aşılı çay 
bahçeleri çok az olduğundan dolayı üretimide sınırlı sayıda 
yapılmaktadır. Yapısı itibariyle diğer çay bitkisine göre dolgun 
ve geniş iğnelere sahip olduğundan daha büyük ve daha 
beyaz görünümdedir.

ALTIN İĞNE BEYAZ ÇAY

Yeşil çayın bir çeşidi olarak Türkiye de ilk olarak üretilen ve kullanımı son derece 
basit olan bu ürün ile “her bardağa bir tane” sloganıyla yola çıktık.

Normal yeşil çay ile aynı özellikleri taşımaktadır.  Aralarında ki fark ise yeşil taneler 
sıkıştırılmış yeşil çaylardan oluşmaktadır. Bundan dolayı yeşil çayın faydalarını 
daha yoğun bir şekilde içermektedir. Sıkıştırılmış olduğu için hazırlanışı son derece 
basitleşmiştir.

Siyah ve yeşil arası bir renge sahiptir, bundan dolayı yeni ürünümüz olan Paye’ye  
“Ne yeşil ne siyah” sloganını belirledik. Yeşil çayın berraklığı ve aromasının yanısıra 
siyah çay kadar canlı ve kuvvetlidir. Çaydan bir yudum aldığımızda değişik 
aromanım ağzımızı kapladığını ve boğazımıza doğru bir rahatlama duyarız. Tadı 
siyah çaydan daha çok yeşil çayı andırır. Fakat yeşil çayın içindeki tipik otsu tat bu 
çay’ da bulunmaz. İçtikten sonra ağzımızda hafif bir tat bırakır.

YEŞİL TANE
(SIKIŞTIRILMIŞ ÇAY)

OOLONG ÇAYI (PAYE)
Rize’nin genel çay tarlalarındaki çay filizlerinin en uç iğne kısımlarının özenle tek 
tek toplanmasıyla elde edilen özel çay ürünümüzdür.  Altın iğne ürünümüze göre 
dolgunluğu ve iğne genişliği daha azdır.

Beyaz çayın en önemli özelliği üzerinde barındırdığı beyaz tüycüklerdir. Bu 
tüycüklerden dolayı bu çaya Beyaz Çay ismi verilmiştir.

BEYAZ ÇAY (GÜMÜŞ İĞNE)

NO: 120

NO: 100

NO: 090

NO: 091
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Matcha çayı dünyada üretilen bir çay fakat Türkiye’de ilk defa NEŞE ÇAY tarafından 
üretildi. Ülkemizde de satışta olan bu çay yurt dışından ithal edilmektedir.

Üretimi çok hassas ve bir o kadar da zahmetlidir. Yeşil çayları un (pudra) haline 
getirmek için uzun bir süreç gerekmektedir. Zira çok hızlı işlemde çay zarar görüp 
tadı bozulmaktadır.

Türkiye’de ilk defa NEŞE ÇAY tarafından üretildi. Ülkemizde de satışta olan bu çay 
yurt dışından ithal edilmektedir.

Üretimi çok hassas ve bir o kadar da zahmetlidir. Yeşil çayları un (pudra) haline 
getirmek için uzun bir süreç gerekmektedir. Zira çok hızlı işlemde çay zarar görüp 
tadı bozulmaktadır.

Diğer çaylar demlenerek sadece suyu içilirken, Matcha toz olarak suya karıştırılır ve 
çayın tümü içilir. Bu yüzden yeşil çaylar arasında antioksidan özelliği en fazla olan 
çaydır.

MATCHA ÇAYI
YEŞİL ÇAY UNU PUDRASI

MATCHA ÇAYI
YEŞİL ÇAY UNU PUDRASI

NO: 110

NO: 112
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Seçilmiş çay yapraklarından özenle toplanan çaylar ve bitkilerin bir araya gelerek 
özel olarak üretilen ürünlerimizdir.

Diğer Bitki Çaylarımız; Ada Çayı(202), Ihlamur Çiçeği(201), Bitkisel Kış Çayı(200), 
Papatya Çayı(203)

Seçilmiş çay yapraklarından özenle toplanan çayların yeşil çay ın  yapımına  uygun 
en uç kısım filiz  noktalarından elde edilen çaylardan hiçbir zirai ilaç içermeyen 
tamamen doğal olan ve kendine has üretim aşamasından geçerek üretilen  doğal 
yeşil çay ürünümüzdür.

Diğer Yeşil Çaylarımız; Sade Yeşil Çay(070), Melisalı(080), Naneli(084), Reyhanlı(081), 
Yaseminli(083), Ihlamurlu(082), Papatyalı(085), Portakall-Güllü(086), Adaçaylı(087)

“Meyve olmazsa olmazımdır, çayla ile bir araya gelse vazgeçilmez olur!” diyenler 
için üretilen ürünlerimizdir.

Diğer Meyve Çaylarımız; Portakal(213), Elma(212), Orman Meyveleri(216), Kayısılı(215), 
Kuşburnu(211), Neşeli Kış Çayı(210)

BİTKİ ÇAYLARI

YEŞİL ÇAYLAR

MEYVE ÇAYLARI
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Kuşburnu, Tarçın Kabuğu, Elma, Zencefil, Tane Karanfil, Tane 
Karabiber  içermektedir.

Ihlamur, Tarçın Kabuğu, Havlıcan, Zencefil, Adaçayı, Kuşburnu, 
Gül hatmi, Papatya ve Hibiskus  içermektedir.CEVAT AMCA TÜRK KAHVESİ

MEYVELİ KIŞ ÇAYI

BİTKİSEL KIŞ ÇAYI

Cevat Amca Türk Kahvesi, Arabica türü yüksek kaliteli kahve 
çekirdeklerinden üretilir. Türk kültüründe önemli yere sahip olan 
Kahve Osmanlı İmparatorluğun’dan günümüze kadar gelmiş, 
kendine has tadı, köpüğü, kokusu, sunuluş biçimiyle özgün bir 
kimliği ve geleneği vardır. Telvesi ile ikram edilen tek kahve türüdür.

1000 gr NO: 230 | 500 gr NO: 235

NO: 210

NO: 200
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Demi, parlak rengi, nefis aroması 
ve burukluğu ile çay tiryakilerinin 
her daim içebileceği ve hediye 
edebileceği çok özel bir üründür.

Çay sezonu başladığında sadece 
senoz vadisindeki çay bahçelerinden 
ilk hafta toplanan taptaza çay 
filizleri ile özenle üretilmektedir. Bu 
ürünümüz kışın dinlenmiş olan çay 
bahçelerinden ilk olarak toplanıp 
üretildiği için eşsiz bir aromaya ve 
tada sahiptir.

Bergomat aroması ve taze çay filiz 
yapraklarından elde edilen siyah 
çay’ın harmanlanması ile özel olarak 
hazırlanmış bir çaydır. Bergomat 
aromasını seven çay severlerin 
damak tadına uygun olan bu 
çayımız sade olarak tüketilebileceği 
gibi diğer çaylarla harmanlanabilir.

HEDİYELİK 100 GR ÇAYELİ 53 DÖKME 200 GR

Rize Çayeli yöremizde, çok az bulunan çelikleme yöntemi ile 
dikimi yapılmış özel çay bahçelerinden, yılın ilk hasatı olarak 
elde edilen taze çay filizlerinin işlenmesiyle elde edilmektedir. 
Farklı tadı aroması ve demi ile ön plana çıkmaktadır.

AMCA’NIN ÇAYI

Çay sezonu başladığında sadece senoz vadisindeki çay bahçelerinden ilk hafta 
toplanan taptaze çay filizleri ile özenle üretilmektedir. Bu ürünümüz kışın dinlenmiş 
olan çay bahçelerinden ilk olarak toplanıp üretildiği için eşsiz bir aroma ve tada 
sahiptir.

ÇAYELİ-53 SİLİNDİR

NO:160

NO: 150

NO: 170 NO: 153 NO: 140
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KOLONYA

ODA PARFÜMÜ

BAKIM KREMİ & SABUN

Tamamen doğal yeşil çay bitkisi ve çiçeklerinden elde edilen 
koku aromaları kullanılmıştır. 
Etkili ve kalıcı doğal kokusu ile ferahlık sağlar.

Ürünlerimiz Mikrobiyolojik ve Dermatolojik testlerden 
geçmiştir.
Çevre ve hijyen konusundaki hassasiyetimizden, kalite 
yönetim sistemleri ISO 9001:2008 uluslararası geçerliliği 
olan belgelere sahibiz.

90 Gün Etkili Siyah Çay Çiçeği Bambu Dekoratif Oda Parfümü 130ml Ev
ve ofis gibi tüm mekânlarda güvenle kullanabilirsiniz. 5 Adet özel bambu
çubukları sayesinde kısa sürede bulunduğu alanda kokusunu fark 
edersiniz. Tamamen doğal çay çiçeklerinden özenle elde edilen 
Siyah çaylı oda parfümünü güvenle tercih edebilirsiniz. Ürünlerimiz 
Mikrobiyolojik ve Dermatolojik testlerden geçmiştir. Çevre ve hijyen 
konusundaki hassasiyetimizden, kalite yönetim sistemleri ISO 9001:2008 
uluslararası geçerliliği olan belgelere sahip tesislerde üretilmiştir.

90 Gün Etkili Yeşil Çay Çiçeği Bambu Dekoratif Oda Parfümü Ev ve ofis
gibi tüm mekânlarda güvenle kullanabilirsiniz.5 Adet özel bambu
çubukları sayesinde kısa sürede bulunduğu alanda kokusunu fark
edersiniz. Tamamen doğal çay çiçeklerinden özenle elde edilen yeşil
çaylı oda parfümünü güvenle tercih edebilirsiniz. Ürünlerimiz
Mikrobiyolojik ve Dermatolojik testlerden geçmiştir. Çevre ve hijyen
konusundaki hassasiyetimizden, kalite yönetim sistemleri ISO 9001:2008
uluslararası geçerliliği olan belgelere sahip tesislerde üretilmiştir.

YEŞİL ÇAY NO: 334

SİYAH ÇAY NO: 337

KUTULU YEŞİL ÇAY NO: 330

SPREYLİ YEŞİL ÇAY NO: 331

KUTULU SİYAH ÇAY NO: 332

SPREYLİ SİYAH ÇAY NO: 333

BAKIM KREMİ NO: 325

SABUN NO: 325
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