LPLSCENT
Difusor de Perfumes
Fragrance Diffuser
A LPLScent pretende reforçar a imagem
corporativa da sua empresa/marca, através da
criação de um logótipo olfactivo próprio. Ao
criarmos o nosso próprio catálogo de essências,
associado ao nosso Know-How para criação de
fragrâncias exclusivas, preocupamo-nos em dotar
a sua empresa/marca de uma ferramenta sensorial
potentíssima que permitirá:

LPLScent aims to strengthen the corporate image
of your company/brand, by creating an olfactif
logotype. Our know-how to create exclusive
fragrances together with our own fragrance
catalogue, we have the main goal of offering
your company/brand a sensorial tool with huge
possibilities of increasing your success, namely by:
• Enhancing the prestige of your brand
through the elegance and differentiation created
by having your own ambient scent;

• Aumentar o prestígio da sua marca, através
da elegância e diferenciação de um espaço
aromatizado próprio;

• Involving the consumers/clients with the
philosophy and environment desired by your
company, with the purpose of increasing your
sales;

• Envolver os consumidores/clientes com as
filosofias e ambientes pretendidos e assim
aumentar o volume de vendas;
• Induzir sensações diversas, de estimulantes
e energéticas a relaxantes e envolventes;

• Induce new sensorial experiences, from
stimulating and energetic to relating and
involving;

• Despertar o apetite e aumentar o bem-estar;
.
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• Awaken the appetite and increases the feeling
of well-being;

- Dimensões: 21 x15 x 6 cm;
- Área aromatizada/difusor: 30 a 400m2;
- Recargas: 250ml de fragrância líquida;
- Cores disponíveis: Branco e Cinza.
- Size: 21 x15 x 6 cm;
- Aromatic zone/diffuser: 30 a 400m2;
- Refills: 250ml liquid fragrance;
- Available Colours: White and Grey;
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Desenvolva o seu logótipo olfactivo
Develop Your Olfactory Business Style

Os difusores fazem a transformação de um
perfume de alta qualidade escolhido pelo
cliente num vapor ultra-fino e dada a pequena
dimensão das gotículas, estas permanecem em
suspensão no meio ambiente e durante um
longo tempo.

The equipment My-Sensis uses the most innovative
technology in diffusing fragrances, it transforms
the perfume into a very fine mist. Due to the
very small dimension of the drops, these remain
in suspension in the environment for a longer
time.

Com mais de 150 fragrâncias também
oferecemos a possibilidade de desenvolvimento
de outros produtos com a mesma marca olfactiva
ou desenvolver a sua própria fragrância.

With more than 150 frangrances we also offer
the possibility of developing other products with
the same ol factif brand or developing your own
fragrance.

Fácil instalação e manuseamento.
Easy installation and handling.

Programação e intensidade da fragrância mediante o seu horário.
Programming and intensity of the fragrance according to your schedule.

		

Sem emissão de aerossóis.
No aerosols emissions.
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