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Stimați colegi,
Prin prezenta informare, vă aducem la cunoștință redenumirea deja binecunoscutului produs "Art Nobile".
Astfel, începând cu luna Februarie 2021, ”Art Nobile” devine ”Arte Noblissima”. Pe lângă shimbarea
denumirii, produsul vine într-un ambalaj nou și cu o nouă etichetă, însă calitatea lui rămâne aceași calitate de
top, care l-a consacrat în foarte scurt timp pe piața produselor de tehnici decorative din România.

Mai jos găsiți un scurt parcurs al acestui produs de-a lungul anilor, de la lansare și până în prezent:

2015 - se lansează pe piață produsul decorativ

Art Nobile 1 l

2017

- se renunță la ambalajul de 1 l și se
înlocuiește cu varianta de 1,25 l, care poate fi
amestecat în shaker

2018 - se lansează pe piață noul ambalaj de 2,5 l pe
lângă cel deja existent de 1,25 l
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2021 - Art Nobile devine Arte Noblissima (cu ambalaj și etichetă nouă) și este al 2-lea cel mai bine vândut

produs decorativ Caparol

cod nou 1,25 l: 900904

cod nou 2,5 l: 900905

Important!

Din motive ce țin strict de baza de date, Arte Noblissima va avea un cod nou de produs și cod nou EAN, însă
vor rămane aceleași coduri de nuanțare (3299, respectiv 3312).
Pentru o perioadă de timp vor exista în continuare pe piață broșuri și cataloage de colori cu numele vechi, până
la edițiile viitoare ale acestora.
Nu în ultimul rând, pentru a evita orice fel de discuții/reclamații legate de ambalajul diferit, vă recomandăm ca la
vânzare să oferiți produse din aceași sarjă de producție.

Vă rugăm să anunțați toți reprezentanții de vânzări și partenerii interesați de Informările din gama de produse
Capadecor/ Caparol.
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