
WSKAZÓWKI SPRZEDAŻOWE 
NIKWAX



Dlaczego powinno się pielęgnować 
odzież, sprzęt i obuwie?
Niezależnie od pogody, 
odpowiednie ubrania 
pomagają nam rozkoszować 
się przebywaniem na świeżym 
powietrzu.

Ubrania oraz obuwie outdoor-
owe stworzone są, aby nie 
przepuszczać deszczu do środka, 
a jednocześnie wyprowadzać 
wilgoć ciała na zewnątrz. Jeśli 
odzież lub obuwie wodoodporne 
nie pozwala skórze oddychać, nie 
ma sensu zatrzymywać deszczu, 
skoro i tak skończymy mokrzy 
od środka marznąc i czując się 
niekomfortowo.

Sprzęt jest pokryty powłoką 
wodoodporną, czyli DWR (Durable 
Water Repelent). Powłoka ta 
powoduje, że woda spływa po 
materiale nie dostając się do 
środka jednocześnie pozwalając 
wilgoci wyparować na zewnątrz. 

Z czasem brud, pot i inne 
substancje osłabiają działanie 
DWR co powoduje zablokowanie 
drogi ucieczki dla wilgoci 
wytwarzanej przez ciało. Nikwax 
to wielokrotnie nagradzana marka 
specjalistycznych produktów 
czyszczących i odnawiających DWR.

Sprzedaż ubrań oraz obuwia
wymaga wyjaśnienia klientom jak
dbać o zakupione przedmioty.
Nikwax pozwoli na utrzymanie 
materiału w odpowiednim stanie, 
zapewni ciepło oraz odpowiednią 
suchość i komfort. Wodoodporne
obuwie, odzież czy sprzęt oraz
produkty Nikwax powinny
stanowić ofertę komplementarną
nie tylko jako sposób na 
dodatkowy zarobek, ale jako dobra 
rada dla Waszych klientów.

Jak sprzedawać produkty do 
czyszczenia i impregnacji?
Bardzo ważne jest zrozumienie 
potrzeb Twoich klientów oraz 
wybranie właściwego momentu by 
zapoznać ich z produktami Nikwax.

Zwykle odpowiedni moment, to 
ten w którym dowiedziałeś się już, 
jaki typ odzieży czy obuwia jest 
przez Twoich klientów pożądany, 
ale zanim jeszcze dokonali wyboru 
lub zaczęli je przymierzać. 

Na przykład: Klient powiedział, 
że potrzebuje wodoodpornej 
kurtki, ponieważ wybiera się na 
marsz charytatywny odbywający 
się zimą, w umiarkowanym 
terenie górzystym. Możesz zatem 
odpowiedzieć:

“Będzie Panu potrzebna kurtka, 
która jest wodoodporna, a zarazem 
oddychająca oraz odpowiednie 
środki do jej pielęgnacji i 
impregnacji. 
Czym jest i na czym polega 
pielęgnacja wytłumaczę potem. 
Najpierw znajdźmy Panu 
odpowiednią kurtkę.”.

Właśnie wtedy, kiedy klient 
przymierza kurtkę pojawia 
się idealna okazja do tego, by 
wytłumaczyć mu dlaczego 
potrzebuje odzieży oddychającej 
i wodoodpornej.  W momencie 
kiedy już podjął decyzję o kupnie 
wystarczy pokazać mu butelkę 
Nikwax i powiedzieć:

“To jest produkt przeznaczony do 
pielęgnacji i impregnacji odzieży. 
Dzięki niemu Pańska kurtka będzie 
czysta, oddychająca i wodoodporna, 
jednocześnie zapewniając, że woda 
nie będzie wsiąkała w materiał , 
a dzięki temu, będzie Panu ciepło, 
sucho i komfortowo” 

I to wystarczy! Bez nachalnych 
technik sprzedażowych!

Lepiej nie zostawiać tego na sam 
koniec, kiedy to klient wędruje 
już do kasy. Jeżeli odpowiednio 
wcześnie wspomnisz o 
produktach Nikwax, w kontekście 
funkcjonalności omawianego 
produktu, klient lepiej zrozumie 
znaczenie właściwej pielęgnacji 
i bardziej doceni Twoją 
rekomendację.



FAQ
Tutaj znajdziesz najczęściej pojawiające się pytania:

Dlaczego nie mogę używać zwykłych, 
domowych produktów do prania by wyczyścić 
swoją kurtkę?

Większość wodoodpornej odzieży, obuwia i sprzętu 
posiada zewnętrzną warstwę nazywaną DWR czyli 
powłokę odpychającą wodę. To właśnie to wykończenie 
sprawia, że woda nie wsiąka w materiał. Poprawnie 
działające DWR pozwala wilgoci w postaci pary 
przeniknąć przez materiał na zewnątrz, jednocześnie 
nie pozwalając wodzie dostać się do środka. Używanie 
zwykłych domowych detergentów czy płynów do 
płukania tkanin może zmniejszyć jej zdolność do 
przepuszczania wilgoci, powodując zatrzymywanie 
wody przez tkaninę. Za to nasze wysoce wydajne środki 
czyszczące bezpiecznie usuną zabrudzenia i odświeżą 
działanie DWR.

Moja kurtka jest wodoodporna, dlaczego 
muszę ją ponownie impregnować?

Z czasem powłoka odpychająca wodę zostanie 
zniszczona przez brud i użytkowanie, co sprawi, że 
materiał zacznie przesiąkać i straci swoje właściwości 
oddychające. Utrzymywanie właściwie działającej 
powłoki DWR poprzez impregnację takimi produktami 
jak Nikwax TX.Direct przedłuża żywotność i wydajność 
odzieży.

Jak często powinienem impregnować moją 
odzież? 

Jeśli zauważy Pan, że Pańska kurtka widocznie 
namaka powinna zostać wyczyszczona, a potem 
zaimpregnowana przez odpowiednie produkty Nikwax, 
które są efektywne, solidne i długotrwałe. Można 
się spodziewać, że odzież wyprana w Tech Washu, 
a następnie zaimpregnowana za pomocą TX.Direct 
wytrzymuje od dwóch do pięciu prań z użyciem 
Nikwax Tech Wash zanim będzie wymagała ponownej 
impregnacji.

Czy mogę prać swoją odzież w pralce? 

Kurtki zwykle mogą być prane w pralce, jednakże klienci 
muszą bardzo uważnie przeczytać zalecenia znajdujące 
się na metce danego produktu. Produkty Nikwax mogą 
być używane zarówno w pralce oraz podczas prania 
ręcznego.

Czy przy używaniu produktów Nikwax 
niezbędna jest aktywacja termiczna? 

W przeciwieństwie do większości innych marek, 
produkty Nikwax nie wymagają aktywacji termicznej. 
Odzież musi po prostu wyschnąć. W związku z tym 
suszenie w suszarce bębnowej jest dopuszczalne, 
ale nie jest konieczne.

Jakie są zalety stosowania TX.Direct wash-in
w praniu, w porównaniu z TX.Direct spray-on
nanoszonym atomizerem?

Stosując impregnat w praniu, zapewniamy jego 
równomierne nanoszenie na wszystkie elementy 
odzieży w tym zamki i szwy. Te miejsca łatwo 
pominąć stosując impregnat nanoszony atomizerem. 
Jednocześnie, warto pamiętać, że do odzieży 
wyposażonej w wyściółkę absorbującą i rozprowadzającą 
wilgoć, zaleca się stosowanie impregnatu nanoszonego 
atomizerem. 

Czy stosowanie produktów Nikwax zmienia 
wygląd obuwia?

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych 
impregnatów do odzieży, impregnaty Nikwax mogą 
nieco przyciemnić jasną lub specyficznie zabarwioną 
skórę lub tkaninę. Jednakże niewielka zmiana w 
wyglądzie jest lepsza niż przebarwienia i plamy, które 
mogą powstać na nieimpregnowanym obuwiu.



Łatwiej
 Łatwe w użyciu: użyj podczas  
 prania w pralce (lub podczas      
 prania ręcznego), nanieś 
 atomizerem lub aplikatorem 
 w postaci gąbki

 Do stosowania bezpośrednio,  
 gdy odzież, obuwie lub sprzęt 
 są jeszcze mokre

 Nie ma potrzeby aktywacji 
 termicznej
 

Bezpieczniej
 Produkty na bazie wody

 Bez szkodliwych rozpuszczalników

 Bez aerozoli

 Bez fluorokarbonów (PFC)  
 – jedyna marka impregnatów,  
 która nigdy nie używała PFC

 Do dziś jedyna firma z branży 
 outdoor’owej, która otrzymała 
 Queen’s Award za
 Zrównoważony Rozwój.

Skuteczniej
 Wysoce wydajne produkty,  
 w których stosujemy naszą  
 innowacyjną technologię 
 bazującą na wodzie by Twoja 
 odzież, obuwie i sprzęt   
 pozostały suche.

 Dziesięciolecia zgromadzonej  
 wiedzy, ekspertyz i badań  
 naukowych sprawiają, że nasze 
 produkty reprezentują 
 najwyższy poziom technologii 
 impregnacji

Infolinia Nikwax:
T: 61 6601597
biuro@nikwax.com
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DLACZEGO NIKWAX: ŁATWIEJ, 
BEZPIECZNIEJ,  SKUTECZNIEJ

Dystrybutor w Polsce:
Yota Sp. z o.o.
Rzepakowa 2a
40-541 Katowice
T: 32 661 04 00
E: yota@yota.com.pl
www.zamowienia.yota.com.pl


