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press + wash – O poveste de succes

 press + wash: sistem de dozare unic şi patentat oferit
în exclusivitate în Romania de Concept Hotels

 Combinaţia ideală dintre tehnologia modernă, designul
atractiv şi aplicările practice

1990: Dezvoltat şi lansat împreună cu hotelierii

 2001: Evaluat cu calificativul “Cel mai bun” ca selecţie
între cele mai răspândite dispensere de cosmetice
hoteliere, de către revista Top Hotel într-un studiu
independent

 2011: press + wash cel mai de succes produs din
portofoliu
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press + wash – Tehnologia întâlneşte esteticul

Tehnologie

 Un sistem unic cu supapă presiunea aerului se
modifică independent în interiorul sau exteriorul
sistemului

 Întreaga tehnologie este integrată în flacon
nici o componentă nu este supusă uzurii

 O singură mişcare usurinţă în utilizare şi instalare
instantă

 Un sistem integrat pentru o utilizare facilă şi
un dozaj optim de consum

Design

 Modern şi atractiv

 Linii usor curbate şi contur moale şi delicat

 Design exclusiv special dezvoltat pentru a
satisface nevoile hotelierilor

 Bazaţi-vă pe press + wash pentru a vă
evidenţia baia din camera de hotel!
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press + wash – 100% Verde

 Flacon şi sistem integrat de dozare realizate din PET
100% şi prin urmare 100% reciclabil

 Eliminarea deşeurilor nu mai necesită sortare mai
multă energie economisită

 Sistem optim de dozare pentru un consum
ECONOMIC

 Poate fi golit în proporţie de 100 % şi nu picură

 Fără sticluţe mici utilizate pe jumătate şi aruncate
reducerea cantităţii de deşeuri

 Linia cosmetica ECO by Green Culture press + wash
este în conformitate cu cerinţele de etichetare
ecologică

 press + wash  un sistem de dozare eficient
pentru economisirea resurselor
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press + wash – Eficienţă în baia de hotel

Economii salvate

 30 - 50 % economie comparativ cu flacoanele mici

 Nu există piese supuse uzurii fără costuri pentru
piese de schimb

 Siguranţă împotriva furtului

Timpul înseamnă bani

 conţinutul de 300ml, suficient pentru 3-4
săptămâni costuri reduse cu personalul

 Utilizare uşoară înlocuire rapidă a flaconului

Serviciu special

 100% garanţie de produs sau banii inapoi

 Bazaţi-vă pe eficienţa dovedită a sistemului
press + wash pentru a reduce cheltuielile cu

cosmeticele din hotel!

Economii salvate

 30 - 50 % economie comparativ cu flacoanele mici

 Nu există piese supuse uzurii fără costuri pentru
piese de schimb

 Siguranţă împotriva furtului

Timpul înseamnă bani

 conţinutul de 300ml, suficient pentru 3-4
săptămâni costuri reduse cu personalul

 Utilizare uşoară înlocuire rapidă a flaconului

Serviciu special

 100% garanţie de produs sau banii inapoi

 Bazaţi-vă pe eficienţa dovedită a sistemului
press + wash pentru a reduce cheltuielile cu

cosmeticele din hotel!



press + wash – Cel mai bun produs pentru oaspeţi

Calitate superioară

 Formule moderne şi parfumuri individuale
o experienţă de neuitat pentru îngrijirea corpului

 formule cu ph neutru tolerabilitate ridicată la
nivelul pielii

 Nu conţine uleiuri de silicon, formaldehide sau
parabeni

 Substanţe active din plante, cu ingrediente 90%
biodegradabile
 Etichetă „Made in Germany“  o garanţie a calităţii

Igienic

 Sistem închis siguranţă împotriva contaminării

Funcţionalitate

 Uşor de utilizat

 Oferiţi mai mult decât un dispenser oaspeţilor
dumneavoastră!
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press + wash – Nu putea fi mai uşor

Asamblare:

Pasul 1: Introduceți panoul de decorare mai mic în
suportul principal și fixaţi suportul pe perete

Pasul 2: Împingeţi gulerul în flacon

Pasul 3: Potriviți flaconul în partea superioară a
suportului și apăsați gulerul în suport până când se
fixează

Collar

BottleHolder
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Pasul 1: Introduceți panoul de decorare mai mic în
suportul principal și fixaţi suportul pe perete

Pasul 2: Împingeţi gulerul în flacon

Pasul 3: Potriviți flaconul în partea superioară a
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fixează

Curăţenie

Utilizați o cârpă umedă pentru a curăța flaconul,
suportul și gulerul
Nu folosiți nici un detergent acid, coroziv sau de
albire

Înlocuirea flaconului

Pasul1: Împingeți cheiţa de deblocare în deschiderea
rotundă și, în același timp eliberați gulerul

Pasul 2: Îndepărtaţi flaconul şi păstraţi gulerul



press + wash – Posibilităţi de personalizare

Uşor & Creativ

Faceţi o alegere din gama noastră cuprinzătoare de
produse şi noi creăm o etichetă unică, personalizată,
utilizând logoul hotelului dumneavoastră.

Unic & Variat

Fiţi creativi şi definiţi designul potrivit pentru fiecare
element. Sistemul press+wash oferă o gamă aproape
nelimitată de opţiuni:

 Flacoane diferite culori, semi transparent sau mat

 Suporţi  opţiuni variate de culoare şi asamblare

 Formulări  diverse combinaţii de culoare şi parfum

Indiferent dacă hotelul dumneavoastră este
modern, clasic sau “verde”,

sistemul press + wash vă oferă cea mai bună
opţiune de personalizare
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press + wash – Beneficii

 Un sistem integrat pentru o manevrare ușoară și o
dozare optimă

 Un design atractiv și divers, care evidenţiază baia din
hotel

 Un sistem de dozare ecologic și eficient în același
timp

 Raport foarte bun calitate-pret: 30 - 50% economii în
comparaţie cu flacoanele mici

 Cel mai bun produs pentru îngrijirea oaspeţilor
dumneavoastră: un nivel ridicat de calitate, igienă și
dozaj funcţional

 Sistem de dozare instalat și gata de utilizare în câţiva
pași simpli

 O varietate de posibilități de personalizare pentru a
se potrivi în interiorul oricărei băi

 Un sistem integrat pentru o manevrare ușoară și o
dozare optimă
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press + wash – Testează acum!

Concept Hotels vă propune o perioadă de probă, în care

puteţi testa GRATUIT sistemul press+wash în hotelul

dumneavoastră.

Pentru o perioadă de 30-60 de zile, beneficiile şi

avantajele sistemului PRESS+WASH pot fi testate,

înţelese şi apreciate atât de către managerii ce

caută optimizare cu până la 50% a costurilor, cât şi

de oaspeţii dumneavoastră ce vor beneficia de cea mai

bună calitate a produselor cosmetice, garantată 100% la

nivel mondial.

Concept Hotels vă invită să beneficiaţi gratuit de acest

test de probă înaintea achiziţiei, cu convingerea că va

contribui major la acea experienţă unică, de neuitat a

clientului dumneavoastră în sala de baie.

Dacă doriţi să înscrieţi şi hotelul dumneavoastră într-un

trial PRESS+WASH vă rugăm să ne transmiteţi un e-mail

pe adresa marketing@concepthotels.ro.
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