
Marketing zapachowy

Wykorzystaj moc zapachu i zainspiruj swoich klientów, gości oraz 
pracowników!



DesignAir

DesignAir charakteryzuje się najwyższą jakością i światowym 
designem.

Uwalnia zapach cicho, skutecznie i bezpiecznie. Jest 
energooszczędny. Umożliwia ciągłą dystrybucję zapachu bez użycia 
sprayu, aerozolu, czy podgrzewania olejków.

Brak elementów szklanych czyni urządzenie trwałym. Płynna zmiana
przepływu daje gwarancję skutecznego działania, nawet
w przypadku bardzo dużych pomieszczeń.



Korzyści

• Redukuje nieprzyjemne zapachy i poprawia jakość powietrza

• Kreuje miłą atmosferę i generuje szereg pozytywnych zachowań

• Zwiększa zainteresowanie miejscem

• Budzi dobre samopoczucie i usprawnia atmosferę w miejscu pracy

• Zwiększa energiczność, kreatywność oraz tworzy przewagę nad 
konkurencją

• Wydłuża czas przebywania klientów, gości i pracowników

• Buduje Corporate Identity



Jakie są fakty?

• Anja Stör - Uniwersytet Paderborn, wykazała że badane osoby 
przed i po aromatyzacji pomieszczenia zapachem wykazały o 
14,8% większą gotowość do dokonania zakupu. 

• Dalsze wyniki badań wskazują wzrost gotowości komunikacji o 
18,8%.

• Dłuższy o 15,9% czas przebywania klientów (rozglądanie się i 
dopytywanie).                  

• Oraz o 14,8% większą gotowość do kontaktu z produktem.



Przykłady

• W jednym z testów grupa 45 badanych znajdujących się w dwóch 
identycznych pomieszczeniach, miała za zadanie ocenić tę samą 
parę butów. Jedyną różnicą był delikatny zapach kwiatów w jednym 
z pomieszczeń.  Drugie pozostało bez zapachu. Wynik był 
jednoznaczny – 84% badanych wybrało parę butów znajdujących się 
w aromatyzowanym pomieszczeniu. Ponadto, byli gotowi zapłacić o 
10 dolarów więcej za tę samą parę butów. 



DesignAir

Wymiary: 800 x 200 x 200mm

600 x 200 x 200mm

Waga: 6 kg

Pojemność wkładu zapachowego: 2500 ml

Regulacja natężenia zapachu od 1 do 5

DesignAir charakteryzują się najwyższą jakością i światowym 
designem, a zmiana kolorów umożliwia komponowanie się z 
wnętrzami najwyższej klasy.



DesignAir 100

Wymiary: 259 x 71,5 mm

Waga: 1,1 kg

Pojemność wkładu zapachowego: 150 ml

Regulacja natężenia zapachu od 1 do 9



DesignAir 200

Wymiary: 225 x 176,5 x 63mm

Waga: 2,1 kg

Pojemność wkładu zapachowego: 150 ml

Regulacja natężenia zapachu od 1 do 9



DesignAir 250

Wymiary: 273,5 x 175 x 98mm

Waga: 3kg

Pojemność wkładu zapachowego: 250 ml

Regulacja natężenia zapachu od 1 do 9



DesignAir 400

Wymiary: 238 x 200 x 70mm

Waga: 2,7kg

Pojemność wkładu zapachowego: 200 ml

Regulacja natężenia zapachu od 1 do 9



DesignAir 500

Wymiary: 330 x 360,5 x 83mm

Waga: 5,3 kg

Pojemność wkładu zapachowego: 500 ml

Regulacja natężenia zapachu od 1 do 9



DesignAir 1000

Wymiary: 240 x 278 x 90mm

Waga: 3,8 kg

Pojemność wkładu zapachowego: 400 ml

Regulacja natężenia zapachu od 1 do 9



DesignAir 1500

Wymiary: 378 x 169 x 169mm

Waga: 5,8 kg

Pojemność wkładu zapachowego: 500 ml

Regulacja natężenia zapachu od 1 do 9



DesignAir 5000

Wymiary: 373 x 285 x 111,5 mm

Waga: 6,3 kg

Pojemność wkładu zapachowego: 1000 ml

Regulacja natężenia zapachu od 1 do 9



ZAPACHY

Ponad 40 zapachów do wyboru, m.in.:

Coco Chanel             Diamond White Tea Vanilla



CENA

Cena za dyfuzor:

od 199 zł do 299 zł netto miesięcznie

Cena zależna jest od wybranego modelu, kubatury pomieszczenia 

oraz długości trwania umowy.



Kontakt

Heute Service Sp. z o.o.

ul. Wałowicka 19A

02-451 Warszawa

Tel: +48 (22) 873 03 50

Fax: +48 (22) 873 03 50

biuro@marketing-zapachowy.com.pl

www.marketing-zapachowy.com.pl


