
Scent marketing

Just feel it !



Θέισ λα ζαο πσ κηα κηθξή ηζηνξία.

Ππιν πολύ πολύ καιπό, όηαν οι θεοί ήηαν πιο κονηά ζηοςρ 

ανθπώποςρ, διάζημοι μύθοι και θπύλοι ήηαν αληθινοί, η 

δύναμη ηηρ μαγείαρ ήηαν ηπομεπά ιζσςπή. 

Ένα μςζηικό ηάγμα αλσημιζηών δημιούπγηζε ηο ελιξίπιο πος 

ήηαν ςπεύθςνο για ηα ανθπώπινα ζςναιζθήμαηα και ππάξειρ. 

Οι βαζιλιάδερ και οι ήπωερ ήθελαν να αποκηήζοςν αςηό ηο 

καηαζκεύαζμα. Η ζςνηαγή πποζηαηεςόηαν από ηο ηάγμα, 

αλλά ήηαν εποσή μεγάλων μασών και νικών. Τα ςπολείμμαηα 

ήηαν κπςμμένα κάηω από ηο πέπλο ηος παπελθόνηορ και 

θεωπούνηαν σαμένα. Αλλά ηο 2004 η δύναμη ηηρ μαγείαρ 

πέπαζε από ηοςρ διαδπόμοςρ ηος σπόνος και η μςζηική 

ζςνηαγή αποκαλύθθηκε. Νιώζηε ηο…



Πσο ιεηηνπξγεί;

- 16% πεξηζζόηεξν ρξόλν ζα 

πεξλάλε όινη ζε επράξηζηα 

αξσκαηηζκέλε αηκόζθαηξα

- 89% ησλ αλζξώπσλ ζα 

εθηηκνύλ ηηο ππεξεζίεο πνπ 
πξνζθέξνληαη

- 21% ησλ αλζξώπσλ ζα 

έρνπλ θξέζθηα θαη θαζαξή 
αίζζεζε ζηελ κύηε ηνπο

- 15% ησλ αλζξώπσλ ζα 

αγνξάζνπλ θάηη από εθεί

- 58% ησλ ζπλεξγαηώλ ζα έρνπλ 

θαιύηεξεο δεμηόηεηεο πώιεζεο

- 55% ησλ αλζξώπσλ πνπ 

επηζθέπηνληαη ηελ επηρείξεζε ζαο 
ζα ηελ ζπκνύληαη γηα θαηξό

- 87% ησλ πειαηώλ ζαο ζα ζαο 

πξνηείλνπλ ζε θίινπο ηνπο

- 99,9% ζα θηηάρλεη ηελ δηάζεζε 
ησλ γύξσ

- 0.01% ζα ραιάεη ηελ δηάζεζε 

ησλ αλζξώπσλ πνπ ζαο δειεύνπλ.
Τν ειημίξην είλαη ππεύζπλν κόλν γηα 
ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξώπσλ 
πνπ είλαη εθεί



Atmospirit Diffuser… Pro Eco…
Atmospirit Diffuser– δσξεάλ ζπζθεπή* θαηαζθεπάζηεθε βάζεη ηεο 14εηνύο καο εκπεηξίαο ζηελ αγνξά

Χξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία λάλν–εθλέθσζεο, πνπ ζεκαίλεη όηη ε ζύλζεζε ηνπ αξώκαηνο δηαρέεηαη ζαλ

ζύλλεθν, πνπ αξσκαηίδεη δηαθνξεηηθά κέξε, από κηθξό γξαθείν κέρξη εκπνξηθά θέληξα θαη μελνδνρεία.

•90% ηνπ πιηθνύ είλαη ανακςκλώζιμο

•Οικολογικό

•Ενεπγειακήρ απόδοζηρ

•Από 6 έσο 16 Watt

•Αξώκαηα ρσξίο αιιεξγηνγόλα

•Τν κέγεζνο ηνπ κνξίνπ – ππθλόηεηαο PM 2,5

!

ECO

* Η δωπεάν ζςζκεςή σπηζιδανιζεηαι ζε πεπιοσέρ πος ςπάπσει εξοςζιοδοηημένορ ανηιπποζώποςρ, 

με ζύμβαζη εηήζιαρ σπήζηρ.



Διάλεξε ηο δικό ζος

Η συσκευή μας είναι:

 Πιο αθόπςβη από ηηο άιιεο

 Με θαιύηεξε αληιία πνπ δνπιεύεη μέσπι 10.000 ώπερ

 Μπνξείηε λα διαμοπθώζεηε ηιρ πςθμίζειρ ηεο ζπζθεπήο

 Έρεη κηθξό αλεκηζηεξάθη πνπ δνπιεύεη κόλν όηαλ ε 

ζςζκεςή λειηοςπγεί (ON TIME) θαη έηζη απνθεύγεηαη ην 

πξόβιεκα ηεο ζπζζώξεπζεο αξώκαηνο ζε έλα κέξνο.



Κεληξηθή ζύλδεζε ζην 
ζύζηεκα εμαεξηζκνύ



Εγθαηάζηαζε απεπζείαο 
ζηνλ εμαεξηζκό



Επαγγελμαηικέρ ζςζκεςέρ

Ποιά θα επιλέξεηε;

Diffuser Code: 1301/4
-Atmospirit Diffuser: 65EUR/pcs

-Δνρείν αξώκαηνο 
200ml:25EUR/35EUR /pcs

-Αλεκηζηήξαο: Free EUR/pcs

-Γηα ρώξνπο έσο 200m² ή 600m³       
(3m ύςνο)

Diffuser Code: 1301/5
-Atmospirit Diffuser: 50EUR/pcs

-Δνρείν αξώκαηνο 100ml:
16 EUR/20EUR/ pcs

-Αλεκηζηήξαο: Free EUR/pcs

-Γηα ρώξνπο έσο 100m² ή 300m³ 
(3m ύςνο) Diffuser Code: 1301/5

-Atmospirit Diffuser: 190 EUR/pcs

-Δνρείν αξώκαηνο 
500ml:45EUR/55EUR /pcs

-Αλεκηζηήξαο: Free EUR/pcs

-Γηα ρώξνπο έσο 650m² / 2000m³
(3m ύςνο)



Diffuser Code: 1301/6
-Atmospirit Diffuser: 240EUR/pcs

-Δνρείν αξώκαηνο 500ml: 
65EUR/75EUR /pcs

-Αλεκηζηήξαο: Free EUR/pcs

-Γηα ρώξνπο έσο 1600m² ή 4800m³
(3m ύςνο)

Επαγγελμαηικέρ ζςζκεςέρ
Ποιά θα επιλέξεηε;



Μεγάιε πνηθηιία αξσκάησλ!
Aroma - Diffuser Oil 

(100ml , 200ml, 500ml)

Category Men's 
Fragrances

• 24 Gold

• Ignite

• Disclosure 

• Breeze

Category Sweet 
Fragrance 

Food Marketing

• Chocolate Fantasy 

• Vanilla and Musk

• Butter Cake

• Coffee Espresso

• Caramel
Category Women's 

Fragrance

• Bella

• Hypnotic

• Elixir For Love

• Relax

Category Relaxing 
Fragrance

• Relax

• Elixir

• Ocean Breeze

• Narcisos

Category Memories 
Fragrance

• Baby Powder

• Bubble Gum

• Grape

• Mango

• Mint&Eucalyptus



Be different, be with us



https://www.facebook.com/NetProfessional/?ref=bookmarks

Net Professional
Lekka 21 Oraiokastro
57013 Thessaloniki

info@netprofessional.gr
www.netprofessional.gr

Feel the scent of care

Fragrant Customer Service
info@netprofessional.gr
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