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YANKEE CANDLE - VONNÉ SVÍČKY NEJVYŠŠÍ KVALITY
Na světě neexistuje jiná značka s takovým příběhem. Na počátku stál jeden jediný člověk a v
současnosti je Yankee Candle nejproslulejší výrobce aroma svíček a vůní do interiérů.
18 000 obchodů v USA, přes 2 000 prodejních míst ve Velké Británii, distributoři ve
23 evropských zemích – to dělá z Yankee Candle jednu z nejznámějších a
nejžádanějších značek na trhu.

5 DŮVODŮ, PROČ JE YANKEE CANDLE NEJLEPŠÍ
TRADICE A ZKUŠENOST

O vůních víme vše. Od svého vzniku v roce 1969 se Yankee Candle specializuje výhradně na
vonné svíčky. Naše pozornost je zaměřena výhradně na vůně.

ODBORNÍK NA VŮNĚ
Používáme nejvyšší možný procentní podíl vonných olejů, vyrobených exkluzívně pro Yankee
Candle
podle přísných specifikací. Naše produkty jsou provoněny zcela rovnoměrně.

SPOLEHLIVÁ KVALITA
Naše výrobky vás nikdy nezklamou. Dostanete to, co očekáváte. Vždy.

NEJLEPŠÍ SUROVINY
Při výrobě používáme vysoce kvalitní sklo, nejlepší rafinovaný parafín, vonné oleje s přírodními
výtažky květin, ovoce a koření a 100% bavlněné knoty bez karcinogenních přísad, které jsou
ručně rovnané.

NEPŘEKONATELNÝ VÝBĚR
Takový výběr vůní a variant výrobků jinde nenajdete. Máme vůni pro každého.

V ČEM SPOČÍVÁ JEJÍ CELOSVĚTOVÝ ÚSPĚCH?
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Od momentu, kdy škrtnete sirkou, až do posledního zaplápolání plamínku, uvolňují vonné
svíčky Yankee Candle ty nejčistší, pohádkově osvěžující vůně, které ani postupem času
nevymizí. Každá esence musí vonět tak reálně a příjemně jako skutečná květina, ovoce, koření,
místo nebo zážitek, kterým je inspirovaná.

Udělat z bytu oázu, která promlouvá ke všem našim smyslům, lze ale i jinak…Yankee Candle
má v portfoliu také vonná stébla, vonné koncentrované spreje, vonné sáčky, vonné vosky do
aromalamp, votivní svíčky, osvěžovače do auta, vůně do elektrické zásuvky, keramické a
skleněné doplňky a spoustu dalšího.

CO JÍ ODLIŠUJE OD KONKURENCE?
Značka Yankee Candle se nespokojuje pouze s vyvíjením vůní a prodejem vonných svíček, její
experti vytvářejí a cizelují každé jednotlivé aroma po celé roky. Koupíte-li si levnější svíčku,
často se vám stane, že vůně zmizí, ještě než svíčka dohoří, ale svíčky
Yankee Candle
voní do posledního záblesku plamínku. Čas hoření závisí na síle knotu,
Yankee Candle
má proto 30 různých typů knotů, aby vonná svíčka vždy hořela správnou dobu. Ženy a
hospodyňky dnes nemají tolik peněz, aby zbytečně utrácely za nekvalitní zboží, proto chtějí-li
doma vytvořit útulnou a osvěžující atmosféru, vyplatí se jim investovat do
kvalitní vonné svíčky
, která nadlouho provoní interiér.

NÁŠ SLIB
Autentické. Věrné předloze. Dlouhotrvající. Naše vůně vznikají z přírodních extraktů a
esenciálních olejů. Nasazují vysokou laťku pro všechny ostatní, přenesou vás na cesty do
důvěrně známých míst i do neznáma, do skutečného světa nebo naopak do kraje snů.
Pokrývají škálu mnoha kategorií, od exotického ovoce a květů přes atmosféru každodenních
situací až po specifickou vůni slavností a svátků.

Obliba vonných svíček Yankee Candle má jasný důvod – sdílíme s vámi svou vášeň pro vůně.
S hrdostí a láskou pokračujeme v krásném tradičním řemesle, které se dědilo z generace na
generaci mistrů svíčkařů. Ctíme tradiční postupy, přitom se ale neustále snažíme hledat nové
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cesty, jak zpříjemnit život milovníkům vonných svíček
ankee Candle
.

Mistři parfuméři vyvíjejí vůně Yankee Candle tak, aby měly optimální užitek. Všechny
parfemace pečlivě zkoumá a testuje tým zkušených „nosů“. Chceme dosáhnout ideální
výraznosti a nejlepší kvality vůně, abychom mohli garantovat, že svíčka bude vonět stejně v
obchodě i doma po zapálení. Víme, že se nesmíříte s málem, protože vaše vášeň je i naší
vášní.
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