Pressmeddelande 1 april 2016

Airtours lanserar egen parfym – nu kan du också
dofta som din favoritstad
Har du också drömt om att dofta lika härligt som ditt favoritresmål? Nu är detta möjligt
när Airtours lanserar sin egen doftserie ”Eau d’Airtours” i fyra härliga dofter: Paris, Kreta,
Dubai och Sicilien.
Vem vill inte andas in doften av en svalkande
medelhavsbris eller en pulserande storstadsmetropol
med inslag av orientalisk hetta? Nu gör Airtours det
möjligt att uppleva känslan av att du befinner dig på
plats genom den nya exklusivt framtagna doftserien
Eau d’Airtours. Parfymerna är utvecklade av franska
parfymspecialister på doftinstitutet i Grasse och har
testats av en bred panel av reseexperter.
– Vi har länge velat lansera en egen doftserie eftersom
vi vet att många resenärer drömmer om olika resmål.
Doften blir då ett perfekt sätt att påminnas om en
härlig resa man gjort eller ha något att längta till när
det är som gråast här hemma i Sverige, säger Stefan
Chatzopoulos, informationschef på Airtours.
Eau d’Airtours finns tillgänglig i följande fyra dofter:

Paris: En romantisk och blommig doft med inslag av metall och en toppnot av fransk nybakad
baguette.
Kreta: En sval doft med tydliga inslag av havsbris och kalksten. Toner av oliv och vitlök ger parfymen
en karaktäristisk doft av grekisk taverna.
Dubai: En lyxig och orientalisk doft som är något extraordinärt för den som inte är rädd att sticka ut
ur mängden. Toppnoten är kryddig men har uppfriskande inslag av luftkonditionering och i botten av
flaskan ligger flagor av äkta 24-karats guld.
Sicilien: En klar och tydlig doft av solmogen tomat med inslag av vulkanaska och saffransbulle. I
basnoterna finns också diskreta toner av varm sandstrand.
Parfymerna kommer att säljas online på www.airtours.se från och med 1 april 2016.
Priser, Eau d’Airtours:
Paris, Kreta och Sicilien: 399 kr
Dubai: 599 kr

För mer information och bilder, vänligen kontakta:
Stefan Chatzopoulos, informationschef på Airtours
Telefonnummer: 08-566 103 09
E-post: stefan.chatzopoulos@airtours.se
Om Airtours
Researrangören Airtours grundades 1998 och är specialister på weekendresor samt sol- och
badcharter till Medelhavet. Airtours är Sveriges femte största researrangör med omkring 130 000
resenärer årligen, varav 65,8 procent är återkommande kunder. Företaget omsatte 650 Mkr 2015.
Airtours är idag den enda researrangören i Sverige som är svenskägd. 2015 visade företaget en
kundnöjdhet på 96,5 procent. Airtours är IATA-licensierade och har en resegaranti som är ställd till
kammarkollegiet (för år 2016 ca 132 Mkr)

