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ScentAir Berbagi Rahasia Terbaru Corporate Branding Untuk Industri Hospitaliti
di Bali
Seminar “THE POWER OF SCENT: Engaging Your Customers in the Food, Hotel and Tourism Industry”, oleh
Mr. Andy Kindfuller, CEO ScentAir Technologies, Inc.

ScentAir, yang merupakan provider global terdepan bagi solusi wewangian untuk industri, menjadi
bagian penting dari perhelatan hospitaliti terakbar di Indonesia, Food, Hotel & Tourism Exhibition
2014 (FHT Bali 2014). ScentAir akan berbagi mengenai rahasia terbaru dari tren dunia dalam
meningkatkan marketing dan memberikan pengalaman berbeda bagi pelanggan melalui sebuah
seminar interaktif, THE POWER OF SCENT: Engaging Your Customers in the Food, Hotel and
Tourism Industry.
Seminar ini dibawakan langsung oleh Bpk. Andrew Kindfuller, yang merupakan CEO ScentAir
Technologies Inc. USA. Dalam seminar ini akan dideskripsikan mengenai bagaimana indera
penciuman memiliki kekuatan hebat yang tersembunyi dan memainkan peran penting dalam menarik
perhatian pelanggan dan membuat mereka tidak akan melupakan brand Anda. Bertempat di Nusa Dua
Convention Center - Bali, seminar interaktif ini diadakan pada hari Jum’at, 7 Maret 2014, mulai pukul
11.00 WITA.
Bpk. Andrew Kindfuller, atau yang akrab disapa Bpk. Andy, telah memimpin ScentAir Technologies
Inc. selama beberapa tahun dan telah menerapkan sistem wewangian yang ‘luar biasa’ di berbagai
jenis industri. Alumnus dari Wharton School (University of Pennsylvania) and Georgetown University
ini akan berbagi rahasia yang sama melalui seminar ini. ScentAir berharap bahwa industri hospitaliti
bisa mendapatkan pengetahuan yang inovatif tentang bagaimana menstimulasi pelanggan Anda untuk
terlibat dalam berbagai pengalaman menakjubkan. ScentAir juga telah menyiapkan diri untuk
memasuki pasar hospitaliti di Bali, sekaligus menyebarkan solusi tepat kepada ratusan industri
hospitaliti tersebut.

Tentang ScentAir
ScentAir merupakan pemimpin global industri wewangian di Indonesia, yang secara original
diformulasikan dan dibuat di USA. ScentAir membantu industri bisnis untuk mendapatkan
pengalaman berbeda melalui kekuatan wewangian kepada pelanggan Anda. Dimulai sejak tahun 1984,
ScentAir telah berkembang pesat dengan penempatan sistem di lebih dari 109 negara, dengan lebih
dari 75.000 instalasi. Sebagai satu-satunya provider wewangian yang terdaftar sebagai anggota
International Fragrance Association (IFRA), ScentAir wajib mengikuti 186 standar keamanan materi
wewangian, dan tidak menggunakan CFCs, HCFCs, LPG, maupun bahan berbahaya lainnya sebagai
jaminan dari kualitasnya. Untuk info lebih lanjut mengenai ScentAir Indonesia, hubungi:
PT. Graha Lestari Agung Makmur
Bellezza Shopping Arcade 1st Floor, Unit 106
Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta 12210
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