Produktstil
Doftstickor

Produkt-

Ju merr du och
dina kunder
vet om våra
produkter,
desto enklare
är de att sälja







Elektrisk
hemdoft

information

Denna bekväma referensguide hjälper
dig att besvara dina kunders frågor om
Yankee® -ljus och hemdoftprodukter, från
var de används till hur länge de varar. Och
ju mer konsumenterna känner till kring
fördelarna och den tekniska informationen
om varje produkt, desto tydligare kommer
de att förstå deras utomordentliga värde.
Och det innebär att de blir mycket lätta att
sälja.

Produktfördelar





Basenhet och
2-packsrefill

NYHET!

Teknisk information

Ger genuin Yankee®-doft
Dekorativ, presentfärdig design, lämplig för alla inredningar
Utmärkt för kontor och hem
Kan användas som huvuddekoration samtidigt som det
tillhandahåller en fantastisk doft
Koordinera med Signature tumblerljus och potpurri för kraftfulla
impulsdisplayer






Koncentrerad doftsatt olja
Naturliga doftstickor
Ingen alkohol
Utan låga

Jättebra för doftpåläggning
Justerbar kontinuerlig doftintensitet: låg, mellanstor, hög
Idealisk då det inte är möjligt att ha en låga eller om du letar efter en
kontinuerlig doft





Räcker upp till 40 dagar
Automatisk avstängning för säkerhet
Bas räcker upp till två år under normal
användning
Utan låga



Koncentrerade
rumssprayer







Ger en snabb puff av långvarig Yankee®-doft
Innehåller ämnen som tar bort dåligt lukt
Varar längre än traditionella aerosoler
Impulsköpprodukt
Perfekt för användning i badrum, kök och hall

Luftfräschare för
bilen








Neutraliserar dålig lukt (Car Vent Stick)
Härliga Yankee när och var som helst
Perfekt för bilar och små utrymmen i hemmet
Ekonomisk
En fantastisk billig present för alla tillfällen
Inkluderar ett födelsedagskort/kort för speciella tillfällen



Livslängd:
o Car Jar® = 2–4 veckor
o Car Jar® Ultimate = upp till 4 veckor
o Car Vent Stick = upp till 2 veckor







Genuin, verklighetstrogen Yankee Candle®-doft
Perfekt för små utrymmen
Snygg design
Perfekt för skåp, lådor, klädskåp, resväskor etc.
Fantastiska för impulsköp






Långvarig doft
Naturliga träkulor
Nu i upphängbara paket
Levereras i displaylådor om 12 påsar



Använd överallt – i bilen, på campingresan, fräscha upp skåp och ta
den med dig när som helst när du vill neutralisera obehagliga lukter
Genuin, verklighetstrogen Yankee Candle®-oft
%HNYlPVWRUOHNVlNHUI|UÁ\JUHVRU
Odörneutraliserande formel fräschar upp alla utrymmen





Spraya 1–2 gånger för att doftsätta små
utrymmen
VSUD\QLQJDUSHUÁDVND
Upphängbara
pphängbara paket

Kompletterar ljus och doftstickor och ger ytterligare dimensioner till
hemdoftsättning
Behändig förpackning som lätt kan bli en present
Utgör perfekta mittpunkter
Ger mycket långvarig genuin Yankee®-doft
Koordinera med Signature tumblerljus och Signature doftstickor för
starka impulsdisplayer



Handgjord med botaniska ingredienser

Neutraliserar dålig lukt
Slimmad, kompakt design som passar överallt
Doft när du behöver den ... öppna eller stäng burken




Teknik med doftsatt polymer
Doften varar i upp till 30 dagar

Car Jar,® Car Jarr®
Ultimate och Car Vent
Stick

Doftpåsar

Resespray





Påse med
potpurri



NYHET!
Reseburk













Uppmätt
ppmätt doftleverans för att säkerställa att
den perfekta mängden används varje gång
Över 300 sprayningar per burk
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Produktstil

Produktfördelar

Teknisk information








Äkta, långvariga dofter från början till slut
Tillgängliga i 3 storlekar: Stor, Mellanstor och Liten
Tillgängliga i det största urvalet av dofter
Det högst rankade doftljuset
Amerikansk kvalitet
Brinner ner fullständigt












Äkta, långvariga dofter från början till slut
Modern, dekorvänlig design, inklusive lock av borstad metall
Tillgängliga i 3 storlekar: Stor 2-vekes, Mellanstor 2-vekes och Normal
Tvåvekeslåga skapar en speciell stämning
Amerikansk kvalitet
Brinner ner fullständigt





Samplers®
votivljus







Äkta, långvariga dofter från början till slut
Jättebra provstorleksprodukt för att marknadsföra försäljningen av större former
'HWlUYlUWDWWN|SDÁHUDVnDWWGXNDQSURYDÁHUDROLNDGRIWHU
Amerikansk kvalitet
Toppen att dekorera med vår kollektion av votivljus, Tarts,® och tillbehör







6NDSDGHDYGHÀQDVWHLQJUHGLHQVHUQDLQNOXVLYHUHQDQDWXUOLJDGRIWH[WUDNW
Doftsatta helt igenom och inte bara doppade eller överdragna med parfymerat vax
Förpackningsstorlek: 18 st
Individuellt förpackade
Brinntid: upp till 15 timmar

Tarts®
vaxpotpurri







Det snabbaste sättet att fylla hela rummet med doft
'HWlUYlUWDWWN|SDÁHUDVnDWWGXNDQSURYDÁHUDROLNDGRIWHU
Se till att titta på vår kollektion av vaxpotpurrivärmare och tillbehör
Glöm inte att köpa doftlösa värmeljus
Skapa dina egna skräddarsydda dofter genom att blanda olika doftsatta Tarts®






6NDSDGHDYGHÀQDVWHLQJUHGLHQVHUQDLQNOXVLYHUHQDQDWXUOLJDGRIWH[WUDNW
Förpackningsstorlek: 24 st
Rekommenderas att användas med Yankee Candle® värmeljus utan doft
Brinntid: cirka 8 timmar

Värmeljus
med doft







Ger stämning och atmosfär
Värmeljus kommer att förhöja atmosfären dramatiskt i alla rum
Fantastiskt komplement i en presentkorg med lämpligt tillbehör
Ta en titt på vår kollektion av värmeljushållare och tillbehör
9lUPHOMXVÁ\WHU






6NDSDGHDYGHÀQDVWHLQJUHGLHQVHUQDLQNOXVLYHUHQDQDWXUOLJD
6NDSDGHDYGHÀQDVWHLQJUHGLHQVHUQDLQNOXVLYHUHQDQDWXUOLJDGRIWH[WUDNW
Självsläckande
Förpackningsstorlek: 12 st
Brinntid: 4–6 timmar

Signature
tumblerljus








Naturliga extrakt av högsta kvalitet skapar distinkta, äkta Yankee®-ofter
Dekordesign
Perfekt som present
Bästsäljande Yankee® dofter, nu i naturliga sojavaxljus
Koordinera med Signature doftstickor och potpurri för kraftfulla impulsdisplayer
Amerikansk kvalitet





6NDSDGHDYGHÀQDVWHLQJUHGLHQVHUQDLQNOXVLYHUHQDQDWXUOLJDGRIWH[WUDNW
Naturligt sojavax
Brinntid: 45 timmar







Smälter snabbt och ger doft i hela rummet på bara några minuter
Lätt att städa bort när ljuset har smält
Samma äkta, verklighetstrogna Yankee Candle-doft som kunderna älskar
(QNHOWDWWE\WDGRIWPHGUHÀOOHULHWWÁHUWDO<DQNHHGRIWHU
En mängd QuickScent™ ljushållare (säljs separat) för alla inredningsstilar




Innovativ teknik ger brinntid på 3 timmar med lite eller inget vax kvar
Ljushållare med exklusiv design för användning med Yankee QuickScent™UHÀOOHUJHU
optimal brinntid och doft
8SSKlQJEDUDUHÀOOVDWVHUJHUHQPlQJGVlOMP|MOLJKHWHU

Burkljus
Stor, Mellanstor och
Liten

Tumblerljus
Stor 2-vekes,
Mellanstor 2-vekes
och Normal

NYHET!
QuickScent™
snabbsmältande ljus







6NDSDGHDYGHÀQDVWHLQJUHGLHQVHUQDLQNOXVLYHUHQDQDWXUOLJD
6NDSDGHDYGHÀQDVWHLQJUHGLHQVHUQDLQNOXVLYHUHQDQDWXUOLJDGRIWH[WUDNW
Helt genomdoftsatta
Varje veke är uträtad för hand för att säkerställa att den är centrerad för att ljuset ska
brinna optimalt
Brinntider:
o Stort = 110–150 timmar
o Mellanstor = 65–90 timmar
o Liten = 25–40 timmar

6NDSDGHDYGHÀQDVWHLQJUHGLHQVHUQDLQNOXVLYHUHQDQDWXUOLJD
6NDSDGHDYGHÀQDVWHLQJUHGLHQVHUQDLQNOXVLYHUHQDQDWXUOLJDGRIWH[WUDNW
Helt genomdoftsatta
Varje veke är uträtad för hand för att säkerställa att den är centrerad för att ljuset ska
brinna optimalt
Brinntider:
o Stor 2-vekes = upp till 85 timmar
o Mellanstor 2-vekes = 40–50 timmar
o Normal = 35–45 timmar
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