
Ekspertene på interiørbeplantning



Hvem er vi?
Vi er ekspertene på interiørbeplantning for alle miljøer.
Alt fra kontorbygg, små og store hoteller til hotellkjeder, internasjonale 
forhandlere, shoppingsentre samt bedrifter med kontorer i flere land. 

Hvor er vi?
Ambius er en verdensleder innen interiørbeplantning og vi har kontorer i 
hele Europa, fra Helsinki til Madrid, Dublin til Dusseldorf. Vi har også 35 
avdelinger i USA og Canada. Så hvor enn ditt firma har kontor, har vi en 
avdeling i nærheten.

Hva gjør vi?
Vi designer, installerer og utfører service både på interiør- og 
eksteriørbeplantning, plantevegger, juledekorasjoner samt duftløsninger.

Hvordan gjør vi det? 
Våre konsulenter arbeider tett med våre kunder for å tilpasse designløsninger 
som stimulerer sansene.

Når Ambius og kunden har kommet fram til en designløsning i fellesskap, vil 
vårt tekniske team installere løsningen. Vårt serviceteam vil følge opp med 
jevnlige besøk for å opprettholde en dekorativ, fin og frisk 
interiørbeplantning.

Dedikerte Ambius konsulenter utfører regelmessige vurderinger for å sikre at 
våre kunder er fornøyde med installasjonene og servicen som utføres. 

Globale kontrakter gjort enkelt
•	 En	kontaktperson	i	vårt	internasjonale	key	account	team
•	 Fleksibel	administrasjon	tilpasset	kundens	behov	-	både	for	lokale	og	 
 globale firmaer
•	 Teknisk	opplærte	serviceteam	som	tilbyr	et	kontinuerlig	høyt			 	
 servicenivå
•	 Designløsninger	av	de	beste	konsulentene	innen		 	 	 	
 interiørplantebransjen

OM OSS



HOTELL	OG	
KONFERANSE	
Få	dine	gjester	til	å	føle	seg	spesielle	og	gi	dem	en	opplevelse	de	
sent vil glemme ved å skape et miljø som oppfordrer til 
gjentakende konferanser og møter.

Ved å skape innbydende interiør med 
interiørplanter kan man forbedre følgende:

•		 Høyere	RevPAR	og	GOPPAR	priser
•		 Økt	renommé	på	TripAdvisor
•		 Økt	antall	henvisninger	og		 	
 tilbakevendende kunder

Våre hotell- og konferansekunder bruker 
også duftløsninger for å gjøre gjestenes 
opplevelse mer personlig. Duft blir tilsatt 
både fellesområder som lobby og ganger, 
samt private rom hvor gjestene selv kan 
velge fra en duftmeny. 

Interiørbeplantning kan hjelpe til med å 
skape det rette førsteinntrykket når gjester 
ankommer ditt hotell. Enten du ønsker et 
inntrykk som er dramatisk, sofistikert eller 
morsomt, la atmosfæren reflektere ditt 
varemerke.	Glem	heller	ikke	eksteriøret,	
førsteinntrykket teller. 

Når det gjelder høytider som jul, kan man 
gjøre om lokalene så de glitrer og skinner 
ved hjelp av juletrær og dekorasjoner som 
skaper en varm velkomst. Slik sikrer du at 
gjestene ønsker å komme tilbake igjen og 
igjen.



Duftløsninger anvendes av ledende detaljister 
for å:
•		 Øke	besøkstiden	i	butikken
•		 Utvikle	merkevarerelasjon	og	lojalitet
•		 Skape	en	varm	og	minneverdig	velkomst	 
 som forbrukere ønsker å repetere

Ambius samarbeider med globale varemerker 
for å forsterke deres varemerkestrategi og 
utvikle en dypere kundelojalitet.  
 

Hos noen av våre kunder har vi skapt en 
skreddersydd varemerkeduft i samarbeid med 
Raymond	Matts,	vår	ekspert	på	området.	Han	
har erfaring fra parfymebransjen hvor han har 
jobbet	for	store	merker	som	Tommy	Hilfiger	
og Clinique.

Hvordan lukter ditt varemerke?

DETALJHANDEL
Krevende kunder oppholder seg lengre i veldesignede 
butikkomgivelser som er både spennende og innbydende. Dersom 
duft er en integrert del av butikkonseptet vil også dette føre til et mer 
positivt inntrykk av firmakonseptet. 

Øke oppholdstiden



BEDRIFTER	OG	
KONTOR
Visste du at et veldesignet kontorinteriør kan øke 
de ansattes trivsel og føre til økt produktivitet?

Uavhengige studier har vist at planter og personlig tilpasning av 
kontorlandskapet har stor effekt på velvære:
•	 Tretthet	reduseres	med	30	%
•	 Hodepine	reduseres	med	20	%
•	 Hoste	reduseres	med	40	%	
•	 12	%	raskere	reaksjonstid
•	 Blodtrykk	reduseres	med	1-	4	enheter

Ved å tilby komplette interiørløsninger hjelper vi bedrifter å blomstre. Vi 
har vitenskapelige studier samt studier som uavhengig beviser fordelene 
med stimulerende kontorlandskap.

Besøk vår Biophilia microsite for å lese mer om menneskers behov for 
naturen og hvordan vi kan hjelpe deg å skape de riktige omgivelsene 

hvor som helst, med bare noen få enkle steg. 

www.ambius.co.uk/biophilia

Skap de riktige omgivelsene 
med bare noen få enkle steg



InterIØrBeplantInG
•	 Omgivelser	som	stimulerer	sansene	til		
 klienter og gjester så vel som kolleger
•	 Våre	planteeksperter	spesialiserer	seg		
 på å velge planter, kar, lys og tilbehør  
 som er tilpasset områdets størrelse. Slik  
 skapes inspirerende og tidløse   
 interiørlandskap

ekSterIØrBeplantnInG
•	 Du	får	kun	en	mulighet	til	å	skape	et		
 førsteinntrykk
•	 Uansett	om	det	er	ved	inngangen	eller	på		
 en takterrasse, kan våre konsulenter  
 foreslå en kreativ beplantning

planteveGG
•	 En	raskt	økende	trend	innen	grønn	 
 design
•	 Fastmonterte	plantevegger	skaper	 
 fantastisk veggkunst i alle omgivelser
•	 Mobile	plantevegger	er	en	 
 kostnadseffektiv løsning som har en  
 påvirkningskraft og gir fleksibilitet

BlomSterdeSIGn
•	 Vakkert	blomsterdesign	for	 
 resepsjonsområder og møtelokaler
•	 Kostnadseffektive	alternativer	inkluderer	 
 delikate og vakre orkideer, alt byttes  
 månedlig



dufttIlSetnInG
•	 Duftløsninger	er	nå	ledende	innen	 
 markedsføring av globale varemerker   
 for å bygge relasjoner til sine kunder
•	 Internasjonale	hotellkjeder	bruker	nå		
 duft for å skape varme og innbydende  
 omgivelser for sine gjester

korttIdSleIe
•	 Vi	kan	hjelpe	dere	med	designet	til	ulike	 
 events, åpninger og andre tilstelninger.
•	 Lei	inn	for	en	kortere	periode,	la	oss	 
 designe og levere.
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Opplev Ambius selv

Hvis	du	har	spørsmål	kan	du	ringe	23	00	66	00
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