O FIRMĚ

Marketingový potenciál vůně

Firma ESSENSES ČR s.r.o. byla založena v České republice v roce 2008. Zkušenosti
spolumajitelů však vycházejí z letitých obchodních aktivit v oblasti vývoje parfemací,
aroma marketingu a aromaterapie. Obchodní aktivity se prolínají do různých zemí
světa, jak Evropy, Asie tak i Jižní Ameriky. Tato firma vznikla na základě požadavků
trhu ve střední Evropě a je koordinátorem vývojářských firem ve Francii a Švýcarsku.
Firma ESSENSES ČR s.r.o. staví svoje aktivity na dlouholetých zkušenostech a dokáže
se přizpůsobit jak široké veřejnosti, tak specifické klientele. Znalosti a zkušenosti
se prolínají i ve využití vhodné vůně v prostoru a její směsi používají renomované
firmy a banky, jsou součástí i kulturních akcí, např. při česko-rakouském benefičním
galakoncertu ve Smetanově síni Obecního domu.
Velmi úzce spolupracuje s firmou TOMEXO – Hana Tomášková vyrábějící
energetickou aromaterapii pod značkou Hanna Maria®, která je známa svojí
kvalitou a ojedinělým pojetím léčebné aromaterapie.
Rádi Vám poradíme a navrhneme optimální řešení vašich potřeb v oblasti
voňavého marketingu.
KONTAKT a PORADENSTVÍ
ESSENSES CZ s.r.o.,
MIKULOVICE 91, 530 02 PARDUBICE
tel: 466 885 704 fax: 466 885 705
www.essenses.cz
Obchodní zastoupení:

prodlužuje pobyt
• zákazníků
v prodejních prostorách
prohlubuje se nákupní zážitek, který
• navrací
zákazníky zpět
• dokáže zvýšit pracovní výkonnost
díky antibakteriálním vlastnostem
• přírodních
esencí snižuje nemocnost
zaměstnanců

www.essenses.cz

Psychologie vůně
Vůně nás provází od počátku narození.
Každým nádechem vnímáme vůni
a pachy, které jsou kolem nás.
Vjem vůně musíme chtě nechtě
vnímat, jelikož nedokážeme vydržet bez
dechu ani minutu. Obraz tohoto zážitku se
navíc zaznamenává do podvědomí a působí
přímo na lymbický systém lidského
mozku, a tak dochází k ovlivňování
našich pocitů a chování. Vůně, která je
emotivně spjata s něčím ojedinělým,
v nás dokáže i po desetiletích přimět
k citovým a hlubokým vzpomínkám
zasahujících naši duši.
Využití vůně
v oblasti podnikání
a veřejných službách
má velký potenciál
pro prosperitu firmy
a spokojenost
zákazníků či klientů.

DŘEVĚNÝ difusÉR – ruční zpracování tohoto přístroje
zajišťuje vysokou a profesionální kvalitu při použití.
Funkce tohoto typu difuséru je založena na průchodu
vzduchu přes vložené náplně,
přičemž dochází k neutralizaci
pachů a dále pak je vzduch
zušlechťován a aromatizován
pomocí zvolené vůně. Při
použití čistých přírodních
éterických olejů dochází
k odstraňování bakteriálních
a virových zárodků přírodní
cestou. Intenzitu vůně lze
regulovat počtem náplní
a regulací. Jsou vhodné
především do stylového
vybavení hotelů a restaurací, ale
i do jiných prostor.
PROFESIONÁLNÍ PRŮMYSLOVÝ difusÉR DO
VZDUCHOTECHNIKY nebo DO KLIMATIZAČNÍCH
JEDNOTEK – je určen do velkých prostor a lze jej umístit
do vzduchotechniky.

Vypravte se s námi na tuto
novou cestu poznání a nechte
se vést úžasnou terapií, která
dokáže změnit pohled na život.
PROFESIONÁLNÍ
difusÉR DO
VENKOVNÍCH
PROSTOR – je
určen do venkovních
prostor, neutralizuje
nepříjemné pachy
při skládkování a v
okolí zapáchajících
provozů.

