
ALFA PREMIUM
ELEKTRONSKE CIGARETE ZA ENKRATNO UPORABO



ALFA PREMIUM: LEVEL UP!
NAŠA VIZIJA

Z veseljem vam predstavljamo naš izdelek, 
katerega ime govori samo zase: ALFA
 
Ta izdelek smo si zamislili kot vodilnega na trgu in zato so naše 
temeljne vrednote:

➔ najvišja kakovost izdelka

➔ najboljše potrošniške lastnosti

➔ zadovoljstvo kupcev

Naš preprost slogan »LEVEL UP!« pravi, da kupec našega izdelka 
ne bo prejel le izdelek na novi, višji kakovostni ravni temveč tudi 
stopil na pot opustitve kajenja standardnih cigaret ter 
zmanjševanja odvisnosti od nikotina.



ALFA PREMIUM NA KRATKO
O IZDELKU

ALFA je elektronska cigareta za enkratno uporabo ki ne 
rabi polnjenja in oskrbovanja. Je zasnovana za 600 vdihov, 
kar ustreza 2-2,5 škatlam cigaret, ima izjemno privlačen 
dizajn in visoko kakovost.

Alfa ponuja vejpanje brez dima in neprijetnega vonja. Pri 
tem potrošnik lahko izbira med nikotinsko in 
breznikotinsko verzijo.

Alfa je registrirana evropska blagovna znamka, izdelki Alfa 
so razviti v Sloveniji in temeljijo na bogatih tehničnih in 
tržnih izkušnjah. Izpolnjujejo vse zahteve evropske in 
slovenske zakonodaje.



TRŽIŠČE ELEKTRONSKIH CIGARET:

1. Neskladnost navedenega števila vpihov z 
realnostjo *

2. Iztekanje tekočine v usta
3. Okus po zažganem
4. Razdraženo grlo in kašelj
5. Kemični priokus
6. Ergonomija elektronske cigarete

1. Nizka kakovost baterij in slabo premišljeno 
električno vezje

2. Filter slabe kakovosti
3. Slaba kakovost žarilne nitke in električno vezje
4. Tekočine in recepti slabe kakovosti
5. Aromatizatorji slabe kakovosti
6. Kitajski stil in dizajn

ZAKAJ JE ALFA REŠITEV TEGA PROBLEMA?

VZ
RO

KI

GLAVNE TEŽAVE S KAKOVOSTJO ELEKTRONSKIH CIGARET

TE
ŽA

VE

Alfa temelji na skrbnem načrtovanju in izbiri visokokakovostnih komponent. Alfa je z inženirskega in 

praktičnega vidika popolna naprava, ki združuje:

★ KAKOVOST ★ BOGASTVO OKUSA ★ ZANESLJIVOST ★ NAJVIŠJO MOŽNO ZMOGLJIVOST

Oglejte si več o kakovosti ALFA



About ALFA PREMIUM
KAKOVOST ELEKTRONSKIH CIGARET ALFA

KAKOVOST IZDELAVE 
Zahvaljujoč kakovostnim komponentam, kakovostno izdelavo in 
nadzoru kakovosti se število okvar naprav bliža ničli

DO 600 VDIHOV
ALFA ogrevalni sistem in kakovostna baterija zaradi skrbno 
premišljenega elektronskega vezja zagotavlja do 600 1,5 sek. dolgih 
vdihov. Hkrati ALFA ne pušča pekočega okusa v ustih

KAKOVOST OKUSA
Uporabljamo le kakovostne tekočine, ki ne dražijo in ne prehladijo grla. 
ALFA okusi so ekspresivni in hkrati mehki ter dosegajo uravnoteženost 
med sladkobo in osvežitvijo.

KAKOVOST VDIHA
Vdih cigareta ALFA je prilagojen vdihu navadne cigarete na način, da 
daje izjemno podoben občutek kar uporabniku poenostavlja prehod na 
kajenje elektronskih cigaret ALFA



About ALFA PREMIUM
KAKOVOST ELEKTRONSKIH CIGARET ALFA

ERGONOMSKO ALU OHIŽJE
ALFA je izdelana v elegantnem ALUminjastem ohišju z debelino samo 
7 mm in soft-touch premazom ki je prijeten na dotik

BATERIJA CO-LI-ION
Uporabljamo kakovostne kobaltne LI-ION baterije z visoko energijsko 
gostoto ki zagotavljajo največje število vdihov in enakomerni vpih v 
celotnem obdobju uporabe

ZANESLJIV FILTER
ALFA ima zanesljiv filter iz japonskega bombaža, ki preprečuje 
iztekanje tekočine v usta

PRIPRAVLJENA NA RECIKLIRANJE
ALFA je izdelana iz aluminjastega ohišja katerega je mogoče v celoti 
reciklirati. Prav tako se lahko reciklira vgrajena baterija.



TRŽIŠČE ELEKTRONSKIH CIGARET:

★ CERTIFICIRANO
Izdelki ALFA certificirani za prodajo v Sloveniji in državah EU in imajo CE, RoHS certifikate, so registrirani v 
sistemu EU-CEG, ustreza TPD, ima MSDS in teste emisij na vsak okus

★ EMBALAŽA 
Vsa embalaža je v slovenščini in ustreza zahtevam slovenske zakonodaje

★ ZALOGA IN NABAVA
Izdelki ALFA so na zalogi v Sloveniji. Za naših distributerjev zagotavljamo nezmanjšane zaloge v višini 
mesečnega obsega prodaje distributerja

★ HITRA IZDELAVA
Zahvaljujoč zalogi komponent lahko hitro izdelamo velike količine in jih dostavimo v Slovenijo in EU

GLAVNE OVIRE IN TEŽAVE NA TRŽIŠČU ELEKTRONSKIH CIGARET
➔ Pomanjkanje dovoljenj in potrdil za prodajo v Sloveniji in EU
➔ Kršitev zakonskih zahtev (izdelki ki so prepovedani na trgu EU, nezakonit uvoz)
➔ Razpoložljivost zalog
➔ Hitrost dobave

ZAKAJ JE ALFA REŠITEV TEGA PROBLEMA?



Paleta okusov ALFA

NIKOTIN 2%

Naš izbor okusov temelji na preferencah potrošnikov in 
vključuje najbolj priljubljene v Sloveniji in Italiji okuse



Paleta okusov ALFA ZERO

NIKOTIN 0%

Misija POZABI NIKOTIN
Ustvarili smo ne le visokokakovostne 
elektronske cigarete, ampak smo šli še dlje 
in ustvarili linijo izdelkov ZERO 0% nikotin 
in misijo Pozabi nikotin!

Zdaj lahko naši potrošniki ne le opustijo 
kajenje cigaret s prehodom na ALFA, 
ampak tudi preidejo na elektronske 
cigarete ALFA ZERO brez nikotina. 

PRIDRUŽITE SE NAŠI MISIJI!

Ta trend v Evropi in Veliki Britaniji že dobiva 
zagon



ALFA PREMIUM
TEHNIČNI PODATKI ELEKTRONSKIH CIGARET ALFA

Vdihov
Kapaciteta
Nikotin
Baterija
Ohižje
Okusov (2% nic.)
Okusov (Zero nic.)
Dimenzije
Polnjenje

Pakiranje
Dimenzija škatle x1
Dimenzija škatle x10

Certifikate

600
2 ml
2%, 0%
Co-Li-Ion 420+ mAh
Aluminij Soft Touch
10 Okusov
5 Okusov 
105x21x7 mm
Ne

10 kosov v škatli
125x31x13 mm
130x70x65 mm
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