Geur en Banken
Het reukorgaan is het krachtigste van alle zintuigen en is direct gelinkt aan het geheugen.
75% van onze dagelijkse emoties wordt bepaald door wat we ruiken. Geuren hebben een
direct effect op gevoel en het gedrag van mensen. Geuren beïnvloeden zelfs of we ons op ons
gemak voelen. Banken hebben er baat bij wanneer de kantoren een betrouwbare en degelijke
uitstraling hebben. Hierdoor hebben (potentiële) klanten een beter gevoel over de dienstverlening van de bank en ontstaat er een aangename ontspannen sfeer.

Geur bij de Entree
Een aangenaam ruikende entree zorgt meteen voor
sympathie bij bezoekers. Het zorgt ervoor dat de eerste
indruk positief wordt beïnvloed en dat klanten zich snel
ontspannen en welkom voelen. Door het toepassen van
de juiste geur wordt de juiste sfeer in een bankgebouw
gecreëerd. Daarnaast zorgt geur ook voor een stuk her
kenning dat merkondersteunend kan werken. Ketens
creëren op deze manier extra merkbeleving en herken
baarheid door op alle locaties dezelfde geur te gebruiken.
Reinheid en Concentratie
Tegenwoordig worden veel kantoorpanden schoon
gehouden met stofdoeken, daardoor ontbreekt een
schoonmaakmiddel dat vaak een frisse geur geeft.
Verspreidt een frisse geur in uw kantoor en zorg ervoor
dan uw werknemers het kantoor als schoon en rein
ervaren. Daarnaast zorgt een frisse geur er ook voor dan
mensen zich netter gedragen en minder rommel maken.
Citrusgeuren zorgen voor een betere en langere con
centratie van uw werknemers, dit komt het werk en de
arbeidsproductiviteit ten goede. Een aangenaam ruiken
de werkplek wordt zeer gewaardeerd door werknemers.
Onderzoek
Meer dan de helft van de mensen noemt geur als een
van de belangrijkste factoren die een negatieve invloed
kunnen hebben op de werksfeer. Dat blijkt uit een
Nederlands onderzoek met 513 mensen. Negatieve
geuren kunnen de beleving van het kantoor aantasten.

Als bedrijf kan daar op ingespeeld worden door de
verspreiding van een aangename geur. Het voordeel
hiervan is niet alleen dat het kantoor prettig ruikt, de
negatieve geuren die de werksfeer kunnen beïnvloeden
worden geneutraliseerd. Hierdoor ontstaat er de ideale
werkomgeving die aangenaam ruikt waarin personeel
optimaal kan presteren.
Vergaderruimtes
Omdat vergaderingen vaak lang duren, bestaat de kans
dat mensen er niet meer helemaal hun aandacht bij
hebben. Een frisse en stimulerende geur zorgt in een
vergaderzaal dat iedereen opgewerkt en alert blijft.
Speciale Geuren voor Kantoren
Geurverspreiding wordt al toegepast bij veel kantoor
gebouwen. Wij hebben een speciale geurcollectie die
bewezen succesvol is bij kantoren: Lemon, Orange,
Power & Cool Summer.
Geuren en Geursystemen
Boon Edam heeft een uitgebreid assortiment geuren
die zich in de diverse marktsegmenten hebben bewe
zen en die elke gewenste ruimte kunnen voorzien van
een aangename geur. Onze geursystemen worden
standaard geleverd met 5 jaar fabrieksgarantie en zijn
100% onderhoudsvrij.
Kwaliteit van de Geur
Als het gaat om geurverspreiding is niets belangrijker
dan de kwaliteit en de veiligheid. Onze leverancier ge
bruikt alleen superieure kwaliteitsoliën zonder geurdra
gers zoals chemicaliën, alcohol en/of water. Deze 100%
zuivere aroma’s worden geproduceerd in overeenstem
ming met de strengste IFRA (International Fragrance
Association) normen. Wij garanderen de kwaliteit
van deze geuren en kunnen indien gewenst de certi
ficaten overleggen.
Vraag onze adviseur naar een passend advies!
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Alle rechten voorbehouden. Boon Edam behoudt het recht om de producten zoals beschreven in deze brochure te allen tijde te verbeteren en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Daarnaast zorgt een frisse geur voor betere concen
tratie op de werkvloer. Ook reinheid wordt sterk beïn
vloed door een frisse geur die in een ruimte hangt; geur
creëert een prettige en positieve werkomgeving.

Neem Contact op
Heeft u vragen over Boon Edam of over onze producten en diensten? Vul
dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen een werkdag
contact met u op.

Naam
Bedrijfsnaam
E-mail
Telefoon
Bericht

VERSTUUR

Let op

Het formulier werkt alleen als u deze heeft geopend in Adobe Acrobat (Reader).

