ARGUMENTOS DE PRODUTOS

DETERGENTE EM PÓ

DETERGENTE EM PÓ

• O segmento dos Detergentes em Pó continua a estar perto dos 50% do consumo na
Espanha.
• O Flota, com uma quota de 3,6% do Mercado, converte-se na melhor opção para
qualquer consumidora que procure a proporção perfeita entre qualidade e preço.
• O Flota Pó está presente num milhão de lares espanhóis fiéis, que fazem 9% do
consumo de Detergentes.
• A Flota foi a primeira marca a aproximar o detergente em pó aos conceitos olfactivos.
Entendemos a lavagem como um processo global: detergente+amaciador.

DETERGENTE EM PÓ

• A nova versão Explosão de Frescura impregna a tua roupa com uma
fragrância fresca e relaxante e volta a posicionar a marca como
pioneira em conceitos.
• Flota Frescura de Colónia: Uma lavagem eficaz e o seu odor a colónia
convertem-na na opção acertada para os amantes da frescura.
• Fomos pioneiros no lançamento de um detergente em pó, Sabao Natural,
e consolidamos a marca.

DETERGENTE EM PÓ
FORTE ACTIVIDADE PROMOCIONAL

¾ Em tempos difíceis, a Flota é, sem
dúvida,a melhor escolha qualidade-preço.

¾ A nova fórmula de Flota Total garante
uma eficácia máxima anti-manchas.

DETERGENTE LÍQUIDO

DETERGENTE LÍQUIDO

• O segmento de Detergente Líquido é o animador do Mercado com um
crescimento anual de 8%, já presente em 70% dos lares espanhóis.
• A Flota, com uma quota de 4,2% do Mercado, é juntamente com a MDD a
grande marca vencedora do último ano, duplicando a sua quota em volume.
• O Flota Líquido ganhou 200.000 lares no último ano (25%), convertendo-se
no líder de consumo das segundas marcas de Detergente líquido.

DETERGENTE LÍQUIDO

• A sua fórmula à base de sabão natural é especialmente indicada para lavar à mão e na
máquina respeitando as cores e os tecidos, até mesmo das roupas delicadas, deixando um
suave perfume tradicional.
• Frescura de Colónia: O seu perfume único e persistente converte-o na opção preferida
pelos amantes da frescura.
• Explosão de frescura, a glicerina hidrata e protege a sua roupa a partir do interior.
O seu perfume intenso submerge-o num mundo de frescura duradoura, proporcionando à
sua roupa uma fragrância suave e duradoura.
• Flota com talco da San, intenso perfume inspirado na perfumaria alcoólica.
A sua acção na roupa húmida e seca foi testada face à concorrência, e passou a fazer
parte do grupo líder do mercado.
Transmissão de cuidados com os tecidos e as cores mediante a embalagem e o
posicionamento olfactivo, potenciando desta forma o benefício da nossa fórmula.

DETERGENTE LÍQUIDO
FORTE ACTIVIDADE PROMOCIONAL

¾ Em tempos difíceis, o Flota é, sem dúvida, a
melhor escolha qualidade-preço.
¾ O Flota Total detergente líquido combina a
eficácia Flota com um intenso perfume
natural a Aloé Vera.
¾ A sua fórmula respeita as cores e cuida dos
tecidos.

DETERGENTE EM PASTILHAS

DETERGENTE EM PASTILHAS

•

É uma marca com uma implantação de mais de 20 anos no mercado.

•

É líder absoluto no mercado das pastilhas com 40% de quota de
mercado.

•

Mais de 25% dos lares compram Puntomatic uma vez por ano.

•

Em 2008 foram vendidas 100 milhões de lavagens Puntomatic.

•

Trimestralmente estamos em 1.500.000 lares espanhóis.

•

A cada segundo são colocadas em funcionamento na Espanha 6 máquinas
de lavar roupa com Puntomatic.

DETERGENTE EM PASTILHAS

•

Puntomatic Cor, contém matérias-primas que protegem as roupas e as
suas cores originais.

•

Puntomatic SPA, o seu intenso perfume a sais de banho transmite suavidade
e boas sensações.

•

Puntomatic Brancura Total, com fórmula enriquecida com agentes
branqueadores.

AMACIADORES

AMACIADORES

• O segmento Concentrado é o animador da categoria de Amaciadores, com um
crescimento anual de 8% e presente em 82% dos lares espanhóis.
• Este crescimento deve-se exclusivamente à San e à MDD, decrescendo as restantes
marcas pelo menos 4%.
• A San, com um crescimento anual de 20% e consolidando-se com 4,2% de quota
em volume, é líder em repetição de compra das marcas, estando presente em
1.200.000 lares.

Não há dúvida de que a aposta da San é uma aposta vencedora.

AMACIADORES

•

O San Frescura de Colónia proporciona à tua roupa uma intensa frescura duradoura
e uma maciez extraordinária, protegendo-a lavagem após lavagem.

•

O San Floral, com o seu perfume de dupla intensidade proporciona aos tecidos uma
limpa frescura floral duradoura, além de amaciar e cuidar da roupa.

•

O San Talco Rosa, combina a suavidade natural do talco com a requintada
fragrância das rosas frescas.

•

O San Lavanda e Camomila, com a sua fragrância delicada, mistura as
propriedades relaxantes da lavanda com a suavidade da camomila.

•

O San Sabâo Natural é para os amantes do perfume tradicional do Sabão Natural.

•

O San SPA Explosão de Frescura, envolve a tua roupa com uma fragrância suave e
relaxante.

•

O San Aloé Vera proporciona um cuidado máximo e um perfume intenso a natureza
na sua roupa.

LAVA LOIÇAS

LAVA LOIÇAS CONCENTRADO
O FLOTA DE SEMPRE
COM FÓRMULA
MELHORADA
• O forte poder desengordurante do limão
faz com que o Flota Ultra seja eficaz na
limpeza de gorduras e sujidades
incrustadas.
• A variedade Ultra continua a ser a
marca standard para a consumidora
tradicional e agora o Flota incorpora
Essências Cítricas .

“LIMPA E DESENGORDURA DE
FORMA NATURAL”

LAVA LOIÇAS CONCENTRADO
UMA NOVA VARIEDADE
DE ÊXITO

• A fórmula do Flota Aloé foi
dermatologicamente testada e contém
agentes que, além de serem eficazes contra
a gordura, respeitam a sua pele.
• As essências naturais de Aloé Vera
proporcionam propriedades hidratantes e
calmantes para a pele.
• É a 2ª variedade mais vendida, com altos
índices de rotação nas Marcas em que está
presente.

“MÁXIMO CUIDADO PARA A SUA
Ñ
LOIÇA E PARA AS SUAS MAOS”

LAVA LOIÇAS DILUIDO

• Após mais de 25 anos no Mercado, consolida-se como um dos
líderes do segmento, com um crescimento anual em volume em
2010 de 9% num mercado estável. O facto de estarmos há tantos
anos no Mercado, permite-nos uma ampla base de consumidores.

• Flota, a melhor opção das marcas a um preço imbatível.

LAVA LOIÇAS MÁQUINA

•

O segmento que mais cresce no Mercado da lavagem de louça em máquina é o
das pastilhas, em 20%.

•

O Flota apresenta uma fórmula patenteada e inovadora que transforma
activamente as moléculas que causam os maus odores na máquina de lavar louça,
proporcionando uma frescura duradoura entre cada lavagem.

•

O Flota lavagem de louça reduz os odores em mais 53% do que as pastilhas
tradicionais.

•

Os 8 benefícios do Flota:
Detergente.
Efeito sal.
Abrilhantador.
Protector do vidro.
Rápida dissolução.
Protector do aço.
Poder desincrustante.
Acção neutralizante.

LAVA LOIÇAS MÁQUINA

A gama é completada com o Flota aditivos 2 em 1.
Limpa-máquinas
• Eliminação do calcário.
• Eliminação da gordura.
Abrilhantador
• Protecção do metal.
• Protecção do vidro.
Ambientador
• Neutraliza os maus odores.
• Perfume fresco e duradouro.

A solução para os maus odores da louça.
A escolha perfeita para a sua máquina de
lavar louça.

TIRA-NÓDOAS

TIRA-NÓDOAS SPRAY

• Tira-Nódoas Pistola é um tratamento
especial que é usado sobre a mancha antes
da lavagem.
• Penetra nos tecidos e dissolve as manchas
mais difíceis, até mesmo as secas, ajudando
na acção do detergente.
• A sua fórmula potente é especialmente
indicada para manchas de:
Manteiga
Lápis de lábios
Óleo vegetal/mineral
Sebo
Manteiga
Maquilhagem

TIRA-NÓDOAS OXIGÉNIO (LÍQUIDO)

• O Puntomatic Tira-nódoas Oxigénio
potencia a acção do detergente durante a
lavagem ajudando a dissolver as manchas
mais difíceis, até mesmo as secas.
• A sua fórmula, incorpora ingredientes
activos indicados para manchas de:
Chá
Café
Sumos de frutas
Vinho tinto

TIRA-NÓDOAS GEL

• O Puntomatic Tira-nódoas Gel potencia a
acção do detergente durante a lavagem
ajudando a dissolver as manchas mais
difíceis, até mesmo as secas.
• A sua fórmula à base de enzimas, incorpora
ingredientes activos indicados para manchas
de:
Manteiga
Lápis de lábios
Óleo vegetal/mineral
Sebo
Manteiga
Maquilhagem

TIRA-NÓDOAS PÓ

• O Puntomatic Tira-nódoas
Oxigénio em pó potencia a acção
do detergente durante a lavagem,
ajudando a dissolver as manchas
mais difíceis, até mesmo as secas.

• A sua fórmula à base de oxigénio activo, penetra nos tecidos
eliminando uma grande variedade de manchas:
Manteiga
Lápis de lábios
Óleo vegetal/mineral
Sebo
Manteiga
Maquilhagem

Leite
Sangue
Tinta
Erva
Puré infantil
Pudim
Gelado
Chocolate
Molhos

Chá
Café
Sumo de frutas
Vinho tinto

