Geur en Hotels
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. Een aangenaam ruikende lobby of entree
zorgt meteen voor sympathie. Uw gast zal zich snel prettig en ontspannen voelen. Met geur
creëert u die unieke ambiance die bij uw onderneming past; de gast zal uw onderneming
als positief herinneren.

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.
Beddenhuis
Voorzie al uw kamers van een aangename geur. Onaan
gename luchtjes die voor kunnen komen in de hotel
kamers worden door de geurverspreiding volledig
geneutraliseerd. Omdat het aangenaam en fris in de
kamers ruikt, ervaart de gast de kamer als schoon en
netjes. Dit komt de waardering van het hotel ten goede.

Restaurant
Op subtiele wijze de consumptie van dranken en eet
waren stimuleren? Dat kan! Door geurverspreiding toe
te passen in het restaurant kunt u de eetlust van uw
gasten stimuleren. Een aangename koffiegeur doet
de consumptie van koffie en gebak stijgen, daarnaast
creëert het ook aan aangename huiselijke sfeer, waar
door men zich prettig en ontspannen voelt.
Speciale Geuren voor Hotels
Geurverspreiding wordt al toegepast bij veel hotels &
restaurants. Wij hebben een speciale geurcollectie die
bewezen succesvol is: Mediterranean sea, Fresh figs,
Elegance & Cappuccino.
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 stan
daard 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 certificaten
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.

Focus op de Entree
De entree, de binnenkomst in een hotel is de eerste in
druk bij een gast. Het is van groot belang dat deze eerste
indruk goed is, anders heeft dit effect op de beleving
van de gast tijdens het gehele verblijf. Door geurbele
ving toe te passen bij de entree zorgt u ervoor dat
mensen een aangename entree hebben en een goede
eerste indruk. Daarnaast zorgt geur voor een stuk her
kenning dat merkondersteunend kan werken bij ieder
type hotel. De geur wordt door gasten gekoppeld aan
het hotelmerk. Ketens creëren op deze manier extra
merkbeleving en herkenbaarheid door in alle hotels
dezelfde geur te gebruiken.

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).

