
НАТУРАЛЬНИЙ СВІЧКОВИЙ ГНІТ 

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ І ЧИСТОТА ЦЕРКОВНИХ І 
ДЕКОРАТИВНИХ СВІЧОК - ЗАПОРУКА ЗДОРОВ'Я І 

УМИРОТВОРЕННЯ ДЛЯ ПОКУПЦІВ 

  

1. Ви не тільки робите найрізноманітніші свічки, а й активно займаєтеся 
поставками і торгівлею парафіном, воском, вощиною, стеарином, 
свічним гелем і лаком, барвниками й ароматизаторами для свічковий 
маси, інструментами, обладнанням та формами для заливки або 
виробництва свічок? 

2. Можливо, Ви також проводите майстер-класи для початківців та 
аматорів свічкового справи? 

3. І, напевно, Ви також продаєте різноманітні декоративні матеріали 
для прикраси та оздоблення свічок: текстильні матеріали, блискітки 
і штучні прикраси, декоративний пісок або морські мушлі? 

  

ТОДІ НАША ПРОПОЗИЦІЯ ВАМ ТОЧНО ПІДІЙДЕ! 

  

У Вас є унікальна можливість перетворити Ваш асортимент товарів, які Ви 
пропонуєте своїм клієнтам, на комплексну і корисну пропозицію для Ваших 
покупців - свічкових майстрів. 

Виробники свічок часто скаржаться на те, що їм важко підібрати гніт, який 
би ідеально підходив під кожен вид свічок, які вони виробляють. 

Напевно, Ви кожен день слухаєте нарікання технологів свічкових цехів і 
підприємств, які постійно скаржаться, що імпортний гніт дуже дорогий, а 
серед вітчизняних зразків дуже важко підібрати ідеальний гніт. І Ви вже 
самі не знаєте, що їм запропонувати і як допомогти... 

Ваші клієнти намагаються самі шукати гноти у різних виробників і 
імпортерів. А Ви найбільше хочете вирішити проблеми своїх клієнтів... 

  

НАПЕВНО, ТАК ПРОХОДИТЬ НЕ ОДИН ВАШ РОБОЧИЙ ДЕНЬ? 

  



І МИ ЗНАЄМО, ЯК ДОПОМОГТИ ВАМ УНИКНУТИ ВТРАТИ КЛІЄНТІВ! 

  

Маркетингові та соціологічні дослідження останніх років однозначно 
показали, що сучасні виробники вже не шукають, що дешевше, а купують 
те, що вирішує їх проблеми. 

  

"Товар - це не те, що створив інженер, а також пропонує менеджер, а 
те, що приховано вимагає споживач" 

(Тед Левітт, професор маркетингу, редактор Harvard Business Review) 

  

ЧОГО ХОЧУТЬ СУЧАСНІ ВИРОБНИКИ СВІЧОК? 

  

Сучасні виробники свічок прагнуть створити недорогі і якісні свічки, які 
будуть екологічні, чисті, а також будуть приносити задоволення і насолоду 
таємничим спокоєм і романтикою для покупців. 

Свічки - це специфічний товар, від якого люди чекають цінність у вигляді 
умиротворення і спокою. Для виробника тут дуже важливо забезпечити 
якісне горіння свічки: щоб не було неконтрольованого стікання парафіну 
або воску, висота полум'я була збалансована з товщиною свічки, а гніт 
згорав рівномірно і був обов'язково натуральним. 

Тільки тоді виробник може розраховувати на фінансову цінність у вигляді 
прибутку. 

Як бачимо, маркетинг продажів в свічковому виробництві перетворюється 
на маркетинг відносин через емоції, натуральність і безпеку. 

  

У НАС Є ДЛЯ ВАС РІШЕННЯ, ЯК ДОПОМОГТИ ВАШИМ клієнтам-
свічним майстрам! 

  

ТМ TWIST ATIK candle представляє широку лінійку крученого свічкового 
гніту, виготовленого виключно із 100% натуральної бавовняної пряжі 
високих сортів, яка спеціально протестована і перевірена в спеціальних 
лабораторіях. 



Технологія виробництва, спеціально розроблена нашою фірмою, 
дозволяє виготовляти гніт методом одинарного кручення, який забезпечує 
такий вкрай важливий показник для свічкового гніту, як відсутність 
надмірної крутки, або, як ще його називають - перекрут. 

Крім того, ми допоможемо Вам підібрати саме ту товщину гніту, яка 
якнайкраще підійде під товщину свічки і пластичну суміш або віск, з яких 
вона виготовлена. 

Не має значення, з чого виробляється свічка: чистий віск, парафін, воскова 
суміш, функціональна пластична маса. Ми точно підберемо потрібний гніт 
для Ваших клієнтів. 

Свічки будуть на 100% екологічно чисті, а якісні показники горіння будуть 
в нормі. 

Окрім того, Ваші клієнти значно знизять свої виробничі витрати, тому що 
наші гноти значно дешевші, ніж імпортні аналоги. 

Ми також рекомендуємо Вам запропонувати Вашим клієнтам, які 
виробляють декоративні та столові свічки, кольоровий декоративний 
шпагат і нитку для прикраси і декорування свічок. Це наша нова пропозиція 
для творчості ТМ TWIST ATIK Hand Made. Асортимент шпагату та ниток 
компанії складається з-понад 35 найменувань. Ми використовуємо сучасні 
найрізноманітніші види ниток, пряжі, матеріалів. Індивідуальні пропозиції 
поєднання кольорів - просто незліченні. Наша карта налічує більше 15 
кольорів, з яких на сьогоднішній день здійснюється (окрім однотонних 
варіантів) більше 20 колірних поєднань. Декоративні шпагати - щільно 
скручені, добре піддаються проклеюванню (за бажанням майстра) і 
ідеально підходять для обмотування свічок довільним способом. 

  

Ви здивуєтеся, але НАША пропозиція принесе вам НЕЙМОВІРНІ 
ВИГОДИ: 

  

• Ви почнете отримувати більше прибутку тільки за рахунок 
розширення Вашого асортименту; 

• Ваша компанія зможе комплексно забезпечувати свічкові цехи і 
підприємства. У Вас буде корисний і необхідний асортимент 
свічкових гнотів для Ваших клієнтів, а також унікальний асортимент 
додаткових засобів декорування свічок - кольоровий декоративний 
шпагат і нитка, які будуть ефектно доповнювати індивідуальність, 
неповторність і особливість свічок Ваших клієнтів. 



  

Наша компанія надає практичні поради щодо особливостей та правил 
застосування різних видів гніту для кожного виду свічок, а також впливу 
різних кольорів декоративного шпагату і ниток на купівельну поведінку 
споживачів. 

Ми пропонуємо конкретні рішення для кожного особливого завдання 
виробника-свічкового майстра, а також надаємо можливість індивідуально 
замовляти колір і поєднання ниток в декоративному шпагаті. 

  

В результаті Ви отримаєте: 

  

• Задоволених покупців-виробників, які нарешті вирішили свої 
виробничі та технологічні завдання. Результат - це Ваш клієнт 
назавжди. 

• Репутацію фірми-лідера, який дбає і цінує своїх клієнтів-виробників. 
Результат - збільшення кількості покупців в рази. 

• Додатковий дохід без необхідності капіталовкладень в нові дорогі 
проекти. Просто запропонуйте Вашим клієнтам свічковий гніт на 
додаток до обладнання та постійних поставок парафіну. 

  

Ви вже успішні - станьте кращі... 

  

Ваші конкуренти будуть просто не в силах переманити Ваших клієнтів, 
вони більше ніколи не будуть шукати щось ще у когось іншого. Ваші клієнти 
просто не зможуть піти з Вашого складу без закупівель, які стануть 
постійними. 

 


