PODZIM 2015
Společnost Z - TRADE jako výhradní distributor Yankee Candle otevřela první
značkovou prodejnu v Praze na Novém Městě.

Stavit se tu pro dárek je sváteční povinnost.

Yankee Candle Premium Store Praha
V září byla otevřena první značková prodejna Yankee Candle v Praze.
Nabízí nejširší sortiment slavných amerických vonných svíček a doplňků
v České republice.
Kromě 35 tisíc obchodů, kde koupíte Yankee Candle, existuje po celém světě také 600
exkluzívních značkových prodejen. Ta největší je v americkém South Deerfieldu a návštěvníky
vítá osmimetrovým otočným vánočním stromem. Navíc tu sněží 365 dnů v roce. Naše prodejna
tak velké ambice nemá, zkrátka: nemusí sněžit, stačí když máme pěkný a dobře zásobený
obchod. V Čechách se fanoušci už dlouho dožadují prodejny s celou šíří nabídky, kde by si
mohli vše ovonět a osahat. Vůně Yankee Candle jsou na českém trhu velice úspěšné, česká
fanouškovská komunita je jedna z nejaktivnějších na světě. Udělali jsme na Facebooku
dlouhodobý test a ukázalo se, že největší počet liků mají fotky s plnými regály - otevření vlastní
prodejny tedy bylo logickým krokem. Záměrně jsme nezvolili obchodní centrum, nemá
správnou atmosféru. Chceme naopak poskytnout návštěvníkům klid při výběru a výjimečný
zážitek. Zároveň jsme ale potřebovali zůstat v centru s dobrou dopravní dostupností. Správné
místo na nás čekalo na Novém Městě v krátké tiché ulici mezi Pavlákem a Karlákem.
O perfektní prodejní servis se tu starají Martina s Ivou, zkušené a zapálené fanynky. První
ohlasy na obchod jsou nadšené!
Co u nás najdete?
Vonné svíčky několika velikostí, vonné vosky, votivní svíčky, čajové svíčky, visačky do auta,
vonná stébla a vůně do zásuvky. Před vánocemi přibudou také adventní věnce, svíčky do
věnců, františky, purpura a další doplňky, bez kterých by to nebyly Vánoce. Budou hrát koledy,
bude to tu vonět a bude tu svátečně vyzdobeno. Tak se stavte, těšíme se!

Na Rybníčku 5, Praha 2
5 minut pěšky od I. P. Pavlova nebo
od Karlova náměstí. Vedle kostela
Svatého Štěpána.

Otevírací doba:
pondělí až pátek 9-20 hod
sobota a neděle 10-16 hod
Pro dotaz na konkrétní položku nebo
s prosbou o rezervaci můžete volat
přímo na prodejnu 725 518 394.

Staré anglické tapety,
ručně vyráběný
nábytek z masívního
dřeva, rolety, hodiny,
polštáře a další
krásné doplňky
vybrali a dodali
Leeda a David
Abrtovi a jejich
společnost
Anglická sezóna.

