BASIN BÜLTENİ
Homend’den aşıklara özel %20 indirim!

Bu yıl aşkın günü 14 Şubat’ta, Homend’in özel indirimi tüm
aşıkların yüzünü güldürecek. www.homend.com.tr adresinde
hazırlanan aşk sayfası, kadın erkek tüm aşıklara cazip hediye
alternatifleri sunuyor. Hairline saç düzleştiriciler, Showcurl saç
maşaları ya da Wineup elektrikli tirbuşonlardan biri, hediye
arayışınıza 14 Şubat’a özel %15 indirimli fiyatlarıyla son verecek.

Akıllı, enerji tasarruflu, kullanışlı ve şık küçük ev aletleriyle kalpleri fetheden Homend, bu
yıl Sevgililer Günü için özel bir indirim sunuyor. Titanyum plakalı Hairline saç
düzleştiriciler, seramik kaplama Showcurl saç maşaları ve Wineup elektrikli
tirbuşon serisi, www.homend.com.tr adresinde, %15 indirimli fiyatlarıyla satışa
sunuluyor

Titanyum plakalı Hairline 4505 ve 4506 saç düzleştiriciler: 53 TL (KDV Dahil)
Saçlarına özen gösteren sevgilinizin en güçlü silahı olmaya aday titanyum plakalı Hairline
4505 ve 4506 model saç düzleştiriciler, 20 saniye gibi çok kısa bir sürede 200 derece
sıcaklığa ulaşarak adeta zamanla yarışan titanyum plakalara sahip. Isıyı eşit derecede
ileten özel tasarım ultra kaygan titanyum plakalarıyla benzerlerinden ayrılan Hairline serisi
saç düzleştiricilerin 360 derece dönen kablosu ve oynar plakaları kullanım kolaylığı sağlıyor.
Homend Hairline serisi, titanyumun gücüyle sevgilinizin saçlarını şekillendirmeye hazır!
Seramik kaplama Showcurl 4602 ve 4604 saç maşaları: 53 TL (KDV Dahil)
Sevgilinizin başına gelecek tüm güzelliklerden sorumlu Showcurl saç maşaları, seramik
silindirleri ile dikkat çekiyor. 19 milimetrelik çapıyla Showcurl 4602 ve 25 milimetrelik
çapıyla Showcurl 4604, kuaförlerde kullanılan maşalar kadar güzel bukleler yapıyor. Saç
sağlığını korumak için 120 dereceden 200 dereceye kadar 20 derecelik aralıklarla, istenilen

sıcaklığa ayarlanabilen Showcurl serisi maşalar, unutulmaz birer 14 Şubat hediyesi olmaya
hazır!

Wineup elektrikli tirbuşonlar, 2201 Modeli: 37 TL / 2203 ve 2204 Modelleri: 30
TL (KDV Dahil)
Romantik akşamları şarapla taçlandırmayı seçen sevgilinizin elinden düşürmeyeceği
Homend Wineup elektrikli tirbuşonlar, üç farklı modelde sunuluyor.
Şişe mantarının tek bir hamleyle güç harcanmadan kolayca dışarı alınmasını sağlayan
Wineup 2201 Elektrikli Tirbuşon, tek şarj ünitesi ile 30 şişe şarap mantarını hızlıca
çıkarıyor. Basit ve kullanışlı bir teknolojiye sahip şarj ünitesinin üzerine, hem kapüşon kesici
hem de ana gövde sabitlenebiliyor. Metalik gri Wineup 2203 ve siyah renkli Wineup
2204 elektrikli tirbuşonlar ise kompakt tasarımları sayesinde çok az yer kaplarken, yine
tek şarjla 30 şişe şarap mantarını hızla çıkarıyor, kapüşon kesicileri ile şarap şişesinin
etrafında sarılı olan folyonun rahatça alınmasını sağlıyor.
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Homend hakkında
Homend, hayatını daha iyi yaşamak isteyen herkes için ürün ve hizmetler geliştiren, sıra dışı bir elektrikli ev aletleri markasıdır.
Beğenilen, özenilen, tavsiye edilen, güvenilir ve tüketici odaklı bir marka olmayı kendine misyon edinen Homend, 2009 yılı
Haziran ayında kuruldu. Kuruluşundan sonra on beş ay süren Ar-Ge çalışmaları, altı fikir, yedi endüstriyel tasarım ve elli iki
marka patent başvurusu olarak meyve verdi. Otuz üç farklı ürünle 2010 yılının eylül ayında ilk lansmanını yapan Homend,
üretiminde sağlıklı malzemeler kullanılan, düşük enerji harcayan doğa dostu ürünler geliştirmeye öncelik vermektedir. Homend
markalı 100’den fazla ürün arasında cam pişirme yüzeyli elektrikli ızgara, konuşan çay makinesi, porselen gövdeli su ısıtıcısı,
akıllı hız teknolojisine sahip mutfak robotu, TUV Rheinland onaylı A enerji sınıfı özelliklerine sahip ütü, hem torbalı hem torbasız
kullanılabilen elektrikli süpürge ve elektrikli şarap açacağı gibi ürünler yer alır. Pek çok yenilikçi özelliğiyle hayatı kolaylaştıran
akıllı, sağlıklı ve tasarruflu Homend ürünleri, 650’den fazla satış noktasının raflarında, 7 gün 24 saat hizmet veren canlı destek
hattının gücüyle satışa sunulmaktadır. Tüketicisinden fiş, fatura ya da garanti kartı beyan ya da saklama zorunluluğu istemeden,
arızalı ürünü müşterisinin evinden alarak tamir eden ve yine evine teslim eden Homend, kargoda geçen süreler hariç, 48 saat
içinde arızalı ürün sürecini tamamlamayı taahhüt eder. 2013 yılında Homend, tüm dünyada en prestijli tasarım yarışmalarından
biri olarak anılan Red Dot Design Award’da (Almanya), Royaltea 1701 çay makinesi ile Red Dot Winner Ödülü, Pottoman 1803
Kahve Makinesi ve Functionall 2802 Mutfak Robotu ile Red Dot Honourable Mention ödüllerine layık görüldü. "Design Turkey
Endüstriyel Tasarım Ödülleri"nde 1701 Royaltea Konuşan Çay makinesi “Üstün Tasarım” ödülünü, 1708 Royaltea paslanmaz
çelik Konuşan Çay Makinesi, 1802 Pottoman Paslanmaz Çelik Kahve Makinesi, 1803 Pottoman Plastik Kahve Makinesi ve 2802
Functionall Çok Amaçlı Mutfak Robotu ise “İyi Tasarım” ödülünü aldı. Bir dünya markası olma vizyonu ile çalışmalarına devam
eden Homend hakkında daha detaylı bilgi için www.homend.com adresine başvurulabilir.

