Chcete aby sa ľudia vo Vašich priestoroch cítili príjemne ?
Vstup do obchodu, hotela či do kancelárie, kde Vás uvítá svieža vôňa, vždy vyvoláva lepší pocit a dojem
o spoločnosti.
Jedným z najnovších trendov v oblasti marketingu je aroma marketing. Je to séria udalostí, pomocou
možného vplyvu vôní na ľudské správanie, stimulovať zákazníkov k nákupu tovaru a služieb, pracovníkov
k vyššej aktivite.
Je dokázané vedecky, že informácie, vnímané s orgánmi čuchu vplývajú priamo a bezprostredne na
rozhodnutia. Skúsenosti z aroma marketingu v posledných rokoch v mnohých krajinách preukázala
svoju účinnosť, najmä v kombinácii s existujúcimi predajnými postupmi.
Proustovský pamäťový efekt - Podvedomé vnemy vyvolané vôňou alebo arómou.
Tradične my ľudia máme päť zmyslov - čuch, sluch, zrak, hmat a chuť. Ale iba dva z nich sú založené na
vnímaní chemických látok a to vôňa a chuť. Vôňa a chuť nám dávajú informáciu o chemických látkách
okolo nás. Ale vôňa je odlišná od všetkých ostatných zmyslov veľmi zvláštnym spôsobom. Vôňa, alebo
zápach z dávnej minulosti môže uvoľniť príval spomienok, ktoré sú tak intenzívne a zarážajúce, že sa
zdajú byť skutočné.... a my sme bližšie k pochopeniu, prečo.
Tento druh pamäti, kde nečakané stretnutie s vôňou vyvolá z dávnej minulosti späť príval spomienok, je
nazývaný "proustovský pamäťový efekt", pomenovaný po Marcelovi Proustovi, francúzkom spisovateľovi
a prekladateľovi.
Čuch je chemický zmysel viazaný na emocionálne centrum mozgu. Je to silný zmysel. Môže nás donútiť
slintať, zmeniť našu srdcovú frekvenciu, príťažlivosť k osobám, alebo nasmerovať naše myšlienky na
príjemné momenty v našom živote. Pachový vnem nás môže tiež stimulovať ku kúpe určitého tovaru.
Vôňa by mala byť kompatibilná s prostredím, v ktorom chceme použiť arómu. Stačí pridať príjemnú vôňu
tak, aby vzniklo spojenie s určitým výrobkom alebo službou. Akékoľvek príjemná aróma, bude nakoniec
robiť miesto príjemnejším pre zákazníkov, ale vôňa spárovaná s konkrétnym produktom, alebo službou,
bude mať za následok viac pozitívnych reakcií a priamy vplyv na spotrebiteľské rozhodnutie.
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Chcete zvýšiť predaj?
Máme pre vás riešenie:
Aromatizáciu priestorov
Naše vône - 100% esenciálne oleje

•(v reštaurácii) zintenzívnia chuť do jedla
•(v obchode) podporujú túžbu nakupovať
•(vo fitness centre) znásobujú pocit relaxu
•(v kancelárii) zvyšujú výkon zamestnancov
•neutralizujú cigaretový dym a nepríjemné pachy

Aroscent Lifestyle - Portable & Wall
Aroscent Lifestyle Prenosný
Je navrhnutý s myšlienkou jednoduchosti použitia. Aroscent Lifestyle - prenosný spája kompletnú flexibilitu s minimálnym
úsilím a výhodou prenositeľnosti. Umožňuje prepínať medzi troma rôznymi éterickými olejmi s eleganciou, pomocou
diaľkového ovládača.
Aroscent Lifestyle - nástenný

Aroscent Lifestyle nástenný zmení atmosféru miestnosti v okamihu jeho montáže. Poskytuje všetky funkcie série Aroscent
Lifestyle - prenosný, s patentovaným systémom studenej difúzie, efektívne uvoľní vôňou stlačením tlačidla. Je dokonalým
obrazom funkčnosti.
Farebné prevedenie
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Špecifikácia
•Rozmery: 575š x 400v x 110d (mm)
•El. napájanie: 220-240V 50Hz, 120V 60Hz
•Hmotnosť: 11.5 Kg / 10kg

Aroscent

Aroscent - Portable / Wall

Aroscent prenosný
Čisté línie, kvalita a skvelé farby charakterizujú Aroscent Portable ako jeden z bestsellerov AirAroma. Vďaka svojej
technológie šírenia vône studenou difúziou v kombinácii s maximálnou prenosnosťou Aroscent Portable je ideálny pre
“vôňavé” riešenie tam, kde je flexibilita kľúčom.
Aroscent nástenný
S rovnakým elegantným dizajnom a kapacitou ako Aroscent Portable, Aroscent Wall je štýlový, s možnosťou montáže na
stenu. Je k dispozícii v 9 rôznych farebných kombináciách, šírenie vône zaisťuje studená difúzia vybranej arómy. Aroscent
Wall je ozdobou každého interiéru a zaisťuje príjemný a čerstvý vzduch.

Špecifikácia
Rozmery: 387š x 400v x 110d (mm)
El. napájanie: 220-240V 50Hz, 120V 60Hz
Hmotnosť: 8.3 Kg / 6.6kg
Aromax - dizajn, inovácia, príroda...
Aromax difúzor je dôkazom toho, že príroda a technológia môže spolupracovať a priniesť osvieženie. Minimalistický
kónický dizajn Aromaxu a jemná textúra anodizovaného hliníka vytvára esenciálny univerzálny difúzor pre aromatizáciu
ľubovolného priestoru. Tichý chod a regulovateľné dávkovanie arómy Vám umožní bezstarostný chod a spríjemnenie
vzduchu v ktorom žijete.
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Špecifikácia
•Rozmery: 156 priemer x 240 výška (mm)
•Hmotnosť:
1.2 Kg
•El. napájanie: 24VAC

Aroslim - elegancia, inovácia, univerzálnosť....
V uponáhľanom svete, kde pohľady a zvuky útočia na zmysly na dennom poriadku, šírenie vôňe ponúka jedinečné a jemné
zmyslové skúsenosti - vytvoriť vyváženejšiu náladu na každý deň. Zložitejšie než akýkoľvek iný zmysel, môže vôňa vyvolať
spomienky a emócie, ktoré definujú zážitky.
S pokrytím až 400 m3 Aroslim je ideálnym riešením pre banky, obchody a menšie hotelové haly. Vďaka svojmu
nenápadnému vzhľadu, z elegantného eloxovaného hliníka, plug & play systému ovládania. Aroslim sa výborne hodí aj pre
kancelárske recepcie a fitness kluby.
Aroslim prichádza s patentovaným systémom difúzie studeného vzduchu ktoré zabezpečuje efektívne šírenie
používanej vône bez akýchkoľvek zmien jej charakteru.
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Špecifikácia
•Rozmery:
230w (base) x 80 x 1255v (mm)
•Hmotnosť: 5 Kg
•El. napájanie: 100, 120 & 220-240 V

Ecoscent R1 to R6 - profesionalita, jednoduchosť..
Praktický Ecoscent systém je určený pre väčšie priestory a oblasti, ktoré vyžadujú diskrétnu distribúciu vône. Je ideálny na
pripojenie k systémom vzduchotechniky v budovách (VZT), ktoré zaistí o 50 % vyššiu účinnosť (v porovnaní so šírením
priamo do vzduchu). Je vybavený buď 450 ml alebo 2-litrovou nádržou na vôňe. Model Ecoscent je predovšetkým o
flexibilite a jednoduchosti nastavenia a časovania (user friendlinees). Šíri vône do jednej alebo viacerých oblastí súčasne,
voľba je na vás.
Špecifikácia
Hmotnosť : 3.6kg - 7.35kg
Rozmery:
300š x 125v x 150d mm
El. napájanie: 220-240V 50Hz, 120V 60Hz

Aróma a esenciálne oleje 100 % čistá príroda

Oleje fakty
Aróma a 100% éterické oleje - spojenie ktoré sa snaží zachytiť podstatu prírody, dopriať zmysly a revitalizovať vzduchu.
Esenciálne oleje majú jedinečnú schopnosť vplývať ako na telo, tak aj na myseľ - prechod na fyziologické a fyzické.
Air Aróma zaručuje kvalitou 100% čistých éterických olejov, zdravotné výhody, anti-bakteriálne vlastnosti, ktoré
neutralizujú vzduch a bojujú proti baktériam ktoré sa šíria vzduchom. Esenciálne oleje tiež stimulujú fyzické a psychické
schopnosti tela a mysele.
Sila esenciálneho oleja
100% čisté esenciálne oleje sú odvodené od podstaty rastlín. Preto nesú zdravie a čistiace vlastnosti týchto rastlín
Esenciálne oleje odstránia nepríjemné pachy, nie len maskujú a to včítane cigaretového dymu
Esenciálne oleje, pri vdýchnutí ako difúzna olejové mikro-hmla, prispievajú k posilneniu imunitného systému
Vedecký výskum potvrdzuje, že éterické oleje pomáhajú bojovať proti vzduchom šíriacich sa baktérií, vírusov a plesní.
Mnoho nemocníc napríklad v UK difúziou borovicového oleja brání šíreniu infekcií
Esenciálne oleje sú súčasťou liečiv proti kašľu už dlhé roky
Výber arómy

správny výber arómy je kľúčom k Vášmu úspechu
Relaxačné
domáce prostredie, kozmetické a vlasové štúdia, masážné salóny
Ambient

hotely,recepcie firiem, kancelárie, zábavné podniky
Osviežujúce
šatne a prezliekarne športových centier, závodov, pracoviská firiem
Stimulujúce
posilňovne, fitnies centrá, pracovné priestory, kancelárie
Antibakteriálne
nemocnice, ambulancie, priestory zdravotnej starostlivosti
Marketing
obchody, nákupné strediská, výstavné priestory, kaviarne a reštaurácie

