
NIEUWSBRIEF

Een succesvol 2016 ligt achter ons!
Het team van No-Odour staat voor u klaar om ook in 2017 geurproblemen van welke aard dan ook op te lossen.

No-Odour is actief op verschillende gebieden:
- Industrie - we lossen vele geurproblemen op waarbij de omgeving geuroverlast ondervindt van bedrijven
- Professioneel - de markt van facilitaire dienstverlening, zoals schoonmaakbedrijven etc. maakt gebruik van

onze producten om diverse geurproblemen op te lossen
- Consumenten - door de toenemende vraag van consumenten hebben we speciaal voor deze markt de "FRIS"

lijn ontwikkeld, die via diverse kanalen verkocht wordt.
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Gelukkig nieuwjaar!

Projecten

In 2016 hebben we enkele bijzondere projecten gerealiseerd.

Zo hebben we voor het Waterschap Rivierenland te Geldermalsen de geuroverlast helpen reduceren middels een mobiele
vernevelaar welke gevuld werd met de BDLC 531.

Voor Van Houtum te Swalmen hebben we een perslucht vernevelsysteem geleverd, waarmee de BDLC 501 verneveld wordt
in de ontvangstruimste van gebruikte drankkartons, welke door van Houtumworden gebruikt om diverse soorten papier van
te maken.

Ook hebben we diverse tests uitgevoerd, welke in 2017 afgerond zullen worden.

Dealernieuws

In 2016 hebben we enkele nieuwe dealers kunnen aanstellen.
Uniqcare uit Tiel is afgelopen zomermet veel enthousiasmemet producten van
EOStream begonnen en heeft haar focus op de gezondheidszorg. De eerste
tests waren dermate positief, dat men dit in 2017 met veel verve verder zal
oppakken.

Groveko was al langer dealer en door diverse overnames groeit Groveko.
Samen met Groveko zijn er in 2017 diverse acties gepland voor verschillende
doelgroepen.

T&P Cleaning uit Zevenaar heeft in het najaar van 2016 hernieuwd
kennisgemaakt met No-Odour en heeft inmiddels diverse klanten weten te
interesseren voor de producten van EOStream!
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Januari actie

Om het nieuwe jaar in te luiden hebben we een mooie actie:

Bij bestelling van 12 stuks ScentGel BDLC ontvangt u gratis een LS-30 dispenser ter waarde van € 50,00.

Deze actie is geldig gedurende de hele maand januari 2017.


