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Dishmatic unikalne urządzenie do mycia naczyń
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Marka Jan Niezbędny nie ustaje w tworzeniu kolejnych nowości, które mają nam ułatwić codzienne
obowiązki. Na rynek wchodzi właśnie jedyny w swoim rodzaju innowacyjny produkt
3 w 1: zmywak z uchwytem i dozownikiem płynu do mycia naczyń Dishmatic. Czy mamy nowy hit wśród
zmywaków od Jana Niezbędnego?

Zmywak Dishmatic to nowoczesne urządzenie do mycia naczyń, które odpowiada na wszystkie potrzeby
konsumentów, a przede wszystkim konsumentek, które chcą chronić dłonie i paznokcie. W tym celu
specjaliści Jana Niezbędnego opracowali uchwyt do gąbki, który ogranicza kontakt zmywającego z wodą i
detergentem. Ponadto długość uchwytu i odpowiednie nachylenie zmywaka ułatwiają mycie głębokich naczyń
i miejsc trudno dostępnych. Kolejną funkcjonalnością zmywaka Dishmatic jest możliwość dawkowania
detergentu dzięki dozownikowi umieszczonemu w uchwycie. Podczas zmywania płyn jest dozowany przez
nasadę gąbki, dzięki czemu mamy pewność, że nie zużywamy go za dużo, a przez to dbamy nie tylko o nasz
budżet, ale i o środowisko naturalne.

Ale to nie wszystkie cechy, które wyróżniają nowy produkt Jana Niezbędnego na tle innych z tej samej
kategorii. Dishmatic jako jedyny na rynku posiada dwa rodzaje wymiennych wkładów - uniwersalnych i do
delikatnych powierzchni, które można łatwo wymieniać zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Dzięki
kompletnemu zestawowi gąbek, urządzenia można używać zarówno do zmywania naczyń, jak i do
czyszczenia wszystkich powierzchni, np. blatów. Producent poleca też swój produkt do mycia wstępnego
przed włożeniem naczyń do zmywarki.

Wprowadzenie nowości, jaką jest Dishmatic to odpowiedź na coraz większe oczekiwania konsumentów
wobec kupowanych produktów. Jako producent stawiamy na innowacyjność i funkcjonalność, które są
cechami poszukiwanymi na sklepowej półce, najczęściej decydującymi o zakupie mówi Agnieszka
Świerczewska, Brand Manager, Sarantis Polska.

Warto zwrócić uwagę, że Dishmatic Jana Niezbędnego otrzymał atrakcyjne, przyciągające uwagę
opakowanie, które zapewnia konsumentom tak ważną dla nich możliwość dotknięcia gąbki celem sprawdzenia
jej struktury przed podjęciem decyzji o jej zakupie. Ponadto silne wsparcie producenta oraz brak realnej
konkurencji gwarantują wysoką rotację produktu.

Dishmatic to unikalna koncepcja i możemy się spodziewać, że nazwa produktu stanie się wkrótce synonimem
kategorii dodaje Agnieszka Świerczewska.
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Jan Niezbędny po raz kolejny udowadnia, że nawet tak z pozoru prosta rzecz jak zmywak kuchenny może
mieć duże znaczenie dla ułatwienia nam życia, jeśli za jego produkcję wezmą się profesjonaliści.

W ramach działań marketingowych zaplanowana jest komunikacja PR realizowana przez agencję Kuźnia
Group. Prowadzone będą również działania w social mediach i akcje digitalowe. Za aktywności na Facebooku
odpowiada Agencja Social Media Now.

Jan Niezbędny, Zmywak kuchenny Dishmatic, cena ok. 8, 00 zł
Jan Niezbędny, Wymienne wkłady uniwersalne Dishmatic, 3 szt., cena ok. 8, 00 zł
Jan Niezbędny, Wkłady do delikatnych powierzchni Dishmatic, 3 szt., cena ok. 8, 00 zł
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