BASIN BÜLTENİ
Homend’den kıpkırmızı bir yılbaşı kampanyası!
Akıllı ve enerji tasarruflu Homend ürünlerinin kırmızı modelleri,
Aralık ayı boyunca tam yüzde 50 indirimli olacak. Homend’in
RoyalTea 1713 Çay Makinesi, Pottoman 1804 elektrikli Türk
kahvesi cezvesi ve Toastbuster 1313 seramik plakalı tost
makinesi, homend.com.tr’den yapılacak tüm alışverişlerde eşsiz
bir indirimle sunuluyor.
Yenilikçi ürünleri ve şık tasarımlarıyla hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri üreticisi
Homend, kırmızının cazibesini fiyatlarına da yansıtıyor. Kırmızı ürünlerin yanı sıra
homend.com.tr’de aralık ayı boyunca süpriz indirimler ve cazip yılbaşı hediyesi fırsatları
hediye seçme derdinize son verecek.

Homend Royaltea 1713 konuşan çay makinesi, yüz derecede çay, seksen derecede
kahve ve bitki çayı, kırk derecede mama suyu hazırlamak üzere üç farklı fonksiyona
sahip. Kullandığınız her fonksiyon için, suyunuzun ideal sıcaklığa geldiğini konuşarak
haber veren Royaltea 1713, ağzınızın tadını ve çayınızın rengini bozmayacak paslanmaz
çelik çay filtresi ve 1.9 litrelik su ısıtıcı kapasitesiyle dikkat çekiyor. Su ısıtıcı haznesinin
hem demliğe hem de su haznesine uyumlu olan özel kapağı sayesinde Royaltea 1713,
sadece

sıcak

suya

ihtiyacınız

olduğunda

da

imdadınıza

yetişiyor.

Homend.com.tr üstünden yapılacak alışverişlerde %50 indirimli fiyat: 119 TL

Pottoman 1804 elektrikli Türk kahvesi cezvesi, bir defada dört kişiye kahve yapmanızı
sağlayacak geniş iç hazne tasarımı, herkese kahvenizin köpüğünün sırrını sordurtacak
gizli ısıtıcısı ve 360 derece dönebilen tasarımı ile geleneksel Türk kahvesi keyfine modern
ve eğlenceli bir tarz katıyor. Pottoman 1804, özel kapağı ile anında bir bardak su
kaynatabileceğiniz mini bir su ısıtıcısına dönüşürken, ölçekli kaşığı ve ısıya dayanıklı
plastik sapı ile el yakmadan işini hallediyor.

Homend.com.tr üstünden yapılacak alışverişlerde %50 indirimli fiyat: 58 TL

Homend Toastbuster 1313 seramik plakalı tost makinesi, hayatınızda büyük,
mutfağınızda ise küçük bir yer kaplıyor. Toastbuster 1313’ün hem çevreci hem sağlıklı
olan seramik plakaları, temas ettiği yiyeceklerin doğal ve saf lezzetini korumasına
yardımcı olurken; gıdada bulunan minerallerin, vitaminlerin ve doğal besin değerlerinin
kaybolmasını engelliyor.
Homend.com.tr üstünden yapılacak alışverişlerde %50 indirimli fiyat: 148 TL
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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.

