
Head office:  485 E. Half Day Road, Suite 450 • Buffalo Grove, IL  60089 www.ambius.com   •   800.581.9946

Vihersisustuksen asiantuntijat



Keitä olemme

Olemme asiantuntijoita kaikenlaisten ympäristöjen vihersisustamisessa, niin 
pienten yksityisten hotellien ja yritysten kuin globaalien hotelliketjujen, 
kansainvälisten jälleenmyyjien, ostoskeskusten ja konttoreiden kaikkialla 
maailmassa.

Missä sijaitsemme

Ambius on maailman johtava vihersisustaja. Meillä on toimipisteitä koko 
Euroopassa Helsingistä Madridiin, Dubliniin, Dysseldorfiin. Pohjois-
Amerikassa toimipisteitä on jopa 35. Missä yrityksesi sijaitseekin, me olemme 
lähellä.

Mitä teemme

Suunnittelemme, toteutamme ja hoidamme niin sisä- kuin ulkotilojen 
kasviasetelmat, kukat sekä joulukoristelut. Toteutamme toiveesi myös 
tuoksumarkkinoinnista sekä toimitamme yrityksellesi tuoreet hedelmät.

Miten toimimme

Ammattitaitoiset, kokeneet vihersuunnittelijamme työskentelevät yhdessä 
sinun kanssasi luodakseen juuri sinun tarpeitasi ja toivomuksiasi vastaavan 
aisteja avaavan sisustusratkaisun. Se voi koostua aivan uudenlaisesta 
vihersisustamisesta, tuoksumaailmasta tai joulukoristelusta.

Kun suunnitelma on yhdessä tehty ja asiakas on sen hyväksynyt, toteuttaa 
tiimimme sovitut ratkaisut. Sen jälkeen huoltohenkilökuntamme huolehtii 
kaikesta: pitää vihersisustuksen hienona, raikkaana ja hyvinvoivana.

Säännölliset tarkastukset ja huollot auttavat pitämään asiakkaat tyytyväisinä 
kokonaisratkaisuihin.

Maailmanlaajuiset sopimukset helposti

•	 Yksi	yhteyshenkilö	kansainvälisessä	avaintiimissämme
•	 Joustava	huolenpito	asiakkaan	tarpeiden	mukaan	–	olipa	kysymyksessä	 
 globaali tai paikallinen yritys
•	 Koulutettu	huoltotiimi,	joka	tarjoaa	jatkuvasti	korkeatasoista	palvelua
•	 Parhaiden	konsulttien	tarjoamia	vihersisustamisen		 	 	 	
 suunnitteluratkaisuja

MEiSTä



HOTELLIT	JA	
KONFERENSSiT
Anna vieraidesi tuntea, kuinka tärkeitä he ovat. Luo heille 
unohtumaton liike- ja kokousympäristö.

Viihtyisällä sisustuksella voit saavuttaa 
monia etuja:
•	 RevPAR	ja	GOPPAR	–	lukujen	kasvu
•	 Positiivisten	arvioiden	lisääntyminen		
 TripAdvisor palvelussa
•	 Enemmän	uusintavarauksia	ja		 	
 suosituksia

Hotelli- ja konferenssiasiakkaamme 
käyttävät myös tuoksuja saadakseen 
asiakkaidensa kokemuksen 
persoonallisemmaksi. He eivät käytä 
tuoksuja ainoastaan suurissa tiloissa kuten 
auloissa tai halleissa vaan myös 
hotellihuoneissa, joissa asiakas voi itse 
valita tuoksuvalikoimasta haluamansa 
tuoksun.

Ensivaikutelma on erittäin tärkeä vieraiden 
saapuessa hotelliin. Riippumatta siitä onko 
vaikutelman tarkoitus olla dramaattinen, 
hienostunut tai kepeä, tunnelma on 
liikkeen tavaramerkki. Ulkoympäristöä ei 
pidä unohtaa, ensivaikutelma alkaa jo 
sisään tullessa.

Juhlakaudet	kuten	joulu,	asettavat	omat	
vaatimuksensa tunnelman luomiseen. 
Joulukuusten,	köynnösten	ja	kimaltavien	
koristeiden avulla luodaan lämmin 
tervetulotoivotus asiakkaille ja siten 
saadaan heidät tulemaan yhä uudestaan.



Tuoksumarkkinointia voidaan käyttää:
•		 Lisäämään	liikkeessä	viipymisaikaa
•		 Luomaan	lojaalisuutta	ja			 	 	
 asiakasuskollisuutta
•		 Luomaan	lämmin	ja	muistettava	tunnelma,			
 jonka asiakas haluaa kokea uudestaan

Ambius työskentelee yhdessä 
maailmanlaajuisten tuotemerkkien kanssa 
vahvistaakseen niiden brändiä ja kehittääkseen 
asiakasuskollisuutta.	Joillekin	asiakkaillemme	
olemme kehittäneet räätälöidyn 

merkkituoksun alan ekspertin Raymond 
Mattsin kanssa, jolla on vahva kokemus 
hajuvesituotannosta Tommy Hillfigerin ja 
Cliniquen kanssa.

Miltä sinun brändi tuoksuu?

LiiKKEET
Vaativat asiakkaat viipyvät pidempään huolellisesti suunnitellussa 
ympäristössä, joka on viihtyisä ja kiehtova. He arvostavat miellyttävää 
tuoksua osana liikkeen imagoa.

Lisää viipymisaikaa



YRITYKSET	JA	
TOiMiSTOT
Tiesitkö että hyvin suunniteltu toimiston sisustus 
lisää työntekijöiden hyvinvointia ja tuottavuutta?

Puolueettomat tutkimukset ovat osoittaneet, että kasveilla ja 
persoonallisella ympäristöllä on suuri vaikutus hyvinvointiin:
 
•	 Väsymys	laskee	30	%
•	 Päänsäryt	vähenevät	20	%
•	 Yskä	vähenee	40	%
•	 Reaktionopeus	lisääntyy	12	%
•	 Verenpaine	laskee	1-4	yksikköä

Tarjoamalla täyden palvelun sisustusratkaisuja, autamme yrityksiä 
kukoistamaan. Meillä on tästä tieteellistä tutkimustietoa ja 
tapauskohtaista	kokemusta	–	white	paper	-	julkaisut,	ulkopuolinen	
tutkimus ja tapauskohtaiset kokemukset todistavat kiistattomasti 
rikastetun toimistoympäristön edut.

Tutustu Biophilia sivustoomme. Saat lisää tietoa 
siitä, kuinka me kaikki tarvitsemme luontoa ja 
miten me voimme toteuttaa tämän tarpeen missä 
tahansa vain muutamalla pienellä askeleella.

www.ambius.co.uk/biophilia

Luo oikea ympäristö vain 
muutamalla pienellä 

askeleella



VIHERSISuStuS
•	 Ympäristö,	joka	stimuloi	vierailijoiden,	 
 asiakkaiden sekä työntekijöiden aisteja
•	 Sisustusasiantuntijamme	ovat	 
 erikoistuneet valitsemaan kasvit,  ruukut      
 ja tarvikkeet, jotka soveltuvat täydellisesti  
 käytettävään tilaan ja valaistukseen sekä  
 luovat juuri oikeanlaisen ympäristön ja  
 halutun tunnelman

uLKoaLuEEt
•	 Ensivaikutelman	luomiseen	et	saa	toista		
 tilaisuutta
•	 Riippumatta	siitä,	onko	kyseessä		 	
 sisäänkäynti rakennukseen, kattoterassi  
 vai laajat ympäröivät alueet, meidän  
 tiimimme pitävät ne täydellisessä  
 kunnossa

KaSVISEInä
•	 Nopeasti	kasvava	trendi			  
 vihersisustamisessa
•	 Paikalleen	kiinnitetyt	kasviseinät	ovat	 
 fantastista seinätaidetta jokaiseen tilaan
•	 Liikuteltavat	kasviseinät	luovat	 
 mahdollisuuden joustaviin ratkaisuihin ja  
 vaihtelevuuteen

KuKat
•	 Kauniit	kukka-asetelmat	vastaanotossa	tai	 
 kokoustiloissa
•	 Kustannustehokkaat	ratkaisut	sisältävät	 
 herkkiä ja kauniita orkideoja tai muita  
 kausikukkia,  jotka voidaan vaihtaa  
 kuukausittain



tuoKSuMaRKKInoIntI
•	 Tuoksumarkkinointi	on	nyt	globaalien	 
 tavaramerkkien kasvava keino luoda  
 yhteys asiakkaisiinsa
•	 Kansainväliset	hotelliketjut	käyttävät	 
 tuoksua luomaan lämpimän  
 tervetulotoivotuksen vierailijoillensa

tuoREEt HEDELMät
•	 Tuoreet	hedelmät	ilahduttavat	 
 työntekijöitäsi ja antavat herkullisen ja  
 terveellisen välipalan samalla vahvistaen  
 työmoraalia ja ehkäisten poissaoloja
•	 Toimitetaan	tuoreina	suoraan	tiloihisi	 
 silloin kun sinulle parhaiten sopii

KaSVIt MESSuILLE ja 
tapaHtuMIIn
•	 Kasvit	ja	kukkien	eri	sävyt	luovat	oivan	 
 ympäristön kaupankäynnille ja kontaktien  
 solmiselle
•	 Viihtyisät		puitteet	messuosastolla,	juhlissa	 
 tai tapahtumissa saa asiakkaat, yleisön ja  
 henkilökuntanne viihtymään

jouLuKoRIStELut

•	 Anna	asiantuntijoiden	loihtia	juhlallinen	ja	 
 tunnelmallinen ilmapiiri 
•	 Me	suunnittelemme	ja	asennamme	 
 koristeet ja myös puramme ne, jotta  
 sinulle jää aikaa keskittyä muuhun



Brochure	designed	by	Calderstone.com

OTA MEiHiN 
YHTEYTTÄ
Osoite:
Ambius
Valuraudankuja 3
00700	Helsinki

Puhelin	vaihde:	020	789	3204

Sähköposti:	info-fi@ambius.com
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PÄRISTÖMERKKI

341 355
PAINOTUOTE

Painettu ympäristöä säästävän 
paperiteollisuuden tuotteita käyttäen. 
Koska	me	välitämme	ympäristöstä	–	ja	ihmisistä.

Koe Ambius itse

Jos	sinulla	on	kysyttävää,	soita	meille:
Pääkonttori Helsinki: 020 789 3204
Lisätietoja:	www.ambius.fi
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