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САЛОНЪТ НА БЪДЕЩЕТО
100% БЕЗОПАСЕН

ТАТЯНА КАРАБОИКОВА
собственик на фирма
„Атама“

С 30-годишната си история в продажбата на уелнес оборудване „Атама“ представя „Салонът на бъдещето – 100% безопасен“ на италианската марка NILO, част от Maletti Group.
NILO стъпи на българския пазар, за да отговори на потребностите за изключително висок клас оборудване, специализирана
в производството на обзавеждане и оборудване за SPA и уелнес
центрове, салони за красота, хотели и козметични студия.

Компанията е основана преди 85 години в Италия като
малък семеен бизнес, а днес може да се похвали като
един от най-големите производители в световен мащаб. Продуктовата линия на NILO покрива целия спектър от нужди за оборудване, а продуктите са създадени в колаборация с едни от най-добрите дизайнери
в света като Клаудио Силвестрин и Кристоф Пилет.
Като по този начин позволява създаването на колекция,
покриваща обзавеждане и аксесоари, до напълно оборудвани кабини.
Продуктовата линия се характеризира с европейско
качество без аналог. За което свидетелстват и продуктите, които притежават медицински сертификати
за употреба. NILO предлагат пълната гама от продукти в процеса на защита на клиента – от влизането
в обекта до излизането от него, което дава спокойствие както на клиента, така и на специалистите,
които работят там.

ДЕСИСЛАВА КОСЕВА
маркетинг мениджър,
фирма „Атама“
Защо да изберете NILO Салонът на бъдещето – 100%
безопасен
• Безкомпромисно качество
• Биоустойчиви материали
• Уелнес преживяване за клиента
• Иновативен дизайн
• Индивидуални решения и персонален подход
• Референции от най-добрите уелнес и SPA центрове в света
Решенията на NILO дават възможност специалистите
да създават красота в безопасна среда. Комбинираните козметични процедури стават все по-търсени,
а с иновативните концепции на марката този процес
се случва по най-комфортния начин както за клиента,
така и за професионалиста.
Предимство на италианската марка продукти е, че
предлага различни концепции, съобразени с индивидуалния бюджет на обекта. А спокойствието, което дават,
се състои не само в това, че специалистите имат
възможност да работят с най-добрите и качествени
продукти, но и във факта, че оборудването буквално
изпреварва времето и със сигурност с години ще бъде
актуално и ще ви служи. NILO дават решения, които
отварят вратите към бъдещето и ни учат как да се
адаптираме към новото време. Тази трудна среда ни
подсеща да се грижим повече за себе си и за своите
клиенти сега и за в бъдеще. NILO изгражда култура на
грижа, хигиена и безопасност.
Ние, от фирма „Атама“ имаме удоволствието да ви бъдем полезни в нелеката мисия да създавате красота и
да упражнявате своя професионализъм в тези трудни
условия, предлагайки ви иновативни решения за постигане на професионални възходи.

За контакт: Атама, София, бул. „Цариградско шосе“ 101 (бизнес център „Актив“)
Тел.: 02 971 58 10, 0884 16 96 27; www.atama.bg
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