H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ JWELL

Η J WELL ιδρύθηκε από τον Olivier Sarfati το 2012.
Το ηλεκτρονικό τσιγάρο έφτασε τότε στη γαλλική
αγορά και σχηματίστηκε μια αυξανόμενη κοινότητα
ατμιστών. Εκείνη την εποχή οι λίγοι λιανοπωλητές
που δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρονικών
τσιγάρων είχαν μικρή απήχηση από την άποψη της
εμπορίας, ιδίως όσον αφορά την προσέγγισή τους όσον
αφορά το σχεδιασμό, την τοποθέτηση καταστημάτων
και την ποιότητα εφοδιασμού του υλικού και των
ηλεκτρονικών υγρών που διατίθενται για τους
αγοραστές. Η J WELL άνοιξε το πρώτο της κατάστημα
στο Rue de Maubeuge του Παρισιού, δίνοντας μεγάλη
έμφαση σε μια στοχευμένη στρατηγική μάρκετινγκ,
προϊόντα που παρουσίασαν καινοτόμο σχεδιασμό και
εξελιγμένα και ποικίλα προϊόντα. Η θέση της J WELL
ως κορυφαίας μάρκας στην πρωτοπορία της αγοράς
ηλεκτρονικών τσιγάρων ήταν εξασφαλισμένη.
SOME FACTS ABOUT J WELL

H ΑΝΑΠΤΥΞΗ

After dedicating strong, continued investment into research and development, the
Parisian company turned to international markets, and is now present in 25 countries
(boasting, notably, 25 boutiques in China).

Κατά τον χρόνο της ίδρυσής της, η J WELL ήταν
η μοναδική
εταιρία
που συμμετείχε
fashions,
to create our
own concepts,”
explains Olivierστην
Sarfati,αγορά
J WELL founder.
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της Γαλλίας (e-υγρά και συσκευές), παράγοντας που απέδωσε καρπούς για την εδραίωσηd της
Future franchisees will have no entry fee to pay, and are guaranteed to realise
ισχύος της μάρκας. Η επέκταση στο πλαίσιο του
μοντέλου
franchising
της JWELL ήταν μια σαφής
margins
that exceed
market averages.
“The philosophy
for all ourανοίγματος
boutiques is really
quite καταστημάτων
simple: ‘the customer is always
επιτυχία, καθιστώντας την εταιρεία με τα υψηλότερα
ποσοστά
νέων
right’. Our primary objective is for the customer to be satisfied with the service
we provide.”
για το 2013/2014 (110 νέα καταστήματα μέσα
σε ένα μόνο έτος). Ο εκπληκτικός ρυθμός των
For support, two mentors assist our franchisees, and a private Facebook account
ανοιγμάτων καταστημάτων διευκόλυνε τις μαζικές
επενδύσεις στην παραγωγή και στα logistics.
allows discussion and feedback amongst storeowners.
Το 2013 η J WELL ίδρυσε ένα ειδικό εργοστάσιο
εμφιάλωσης ηλεκτρονικών υγρών ακριβώς
(Extract from Le Parisien, 13/03/2017)
νότια του Παρισιού, επιτρέποντας στην εταιρεία πλήρη αυτονομία στη δημιουργία, κατασκευή
και διανομή των ηλεκτρονικών υγρών της. Το 2014 σημειώθηκε η συνεχής επέκταση της J WELL
σε όλη τη Γαλλία και στην Ευρώπη γενικότερα.
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“Having complete autonomy allows us to acquire mastery of our field, to shape

Olivier Sarfati
Chief Executive

Από το πίσω μέρος αυτής της ταχείας ανάπτυξης, και με την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση από
το δίκτυο της J WELL καταστημάτων, η εταιρεία ίδρυσε το εργοστάσιο συναρμολόγησης της
στην Κίνα, ένα μέρος στο οποίο η δημιουργία νέων προϊόντων θα μπορούσε να λειτουργήσει ως
καταλύτης από τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς και στην οποία η πλήρης γνώση των
μεθόδων παραγωγής θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της συνεχούς καινοτομίας.

Δεδομένης της επιτυχίας της στα γαλλικά και ευρωπαϊκά εδάφη (Μεγάλη Βρετανία, Δανία,
Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία...), η J WELL αποφάσισε να δώσει την ίδια έμφαση στην
επέκτασή της πιο μακριά (Αυστραλία, Καναδάς, Χονγκ Κονγκ, ΗΠΑ, Ελβετία, Νότια Αφρική,
Περού, Ρωσία, Λευκορωσία...) το τελευταίο τρίμηνο του 2015.
Το 2016 είδε την επέκτασή της να πηγαίνει από δύναμη σε δύναμη, καθώς η J WELL συνεργάστηκε
με έναν αυξανόμενο αριθμό συνεργατών σε αυτές τις υπερπόντιες αγορές.
Μετά την ίδρυσή της η J WELL έγινε το κορυφαίο παγκόσμιο δίκτυο στο πλαίσιο αυτής της
βιομηχανίας, και έχει παραμείνει στην κεφαλή της συσκευασίας στη Γαλλία. Έχουμε διεθνή
παρουσία στην αγορά σε περισσότερες από 25 χώρες, κυρίως στη Ρωσία, ΗΠΑ, Καναδά, Περού,
Κίνα, Ιαπωνία και Μαλαισία.

Ευρώπη
• Γαλλία: 126 καταστήματα, με 10 νέα που αναμένονται
• Ιταλία: μια βασική ευρωπαϊκή αγορά, τα προϊόντα J WELL διανέμονται σε περισσότερα από
200 vape καταστήματα. 5 νέα καταστήματα J WELL που θα στο μέλλον
• Γερμανία: εν εξελίξει έργο για το άνοιγμα 3 νέων καταστημάτων
• Ηνωμένο Βασίλειο: 4 καταστήματα και 5 επερχόμενα ανοίγματα καταστημάτων
• Βέλγιο: 5 καταστήματα που δημιουργήθηκαν μέσω του συστήματος «Master Franchise»·1
επερχόμενο άνοιγμα
• Ολλανδία: Το δίκτυο J WELL αναπτύσσεται επί του παρόντος σε όλες τις Κάτω Χώρες, ήδη
παρόντες σε 5 καταστήματα
• Ουκρανία: 2 J WELL καταστήματα
• Ρουμανία: το πρώτο κατάστημα άνοιξε στα τέλη του 2016, 10 νέα ανοίγματα καταστημάτων
στο μέλλον
Διεθνή
• Κίνα: ένας αποκλειστικός κύριος διανομέας franchise- 25 καταστήματα άνοιξαν το 2016.
Αναμένονται 50 νέα ανοίγματα, με στόχο την επίτευξη του στόχου των 300 καταστημάτων.
• Ιαπωνία: ένας αποκλειστικός κύριος διανομέας franchise, με το άνοιγμα ενός καταστήματος
ναυαρχίδα στο Τόκιο, και 50 νέα καταστήματα στο μέλλον.
• Καναδάς: ένας αποκλειστικός κύριος διανομέας franchise, με το άνοιγμα μιας ναυαρχίδας
κατάστημα στο Τορόντο (Οντάριο) το 2017 και 10 νεά καταστήματα.
• ΗΠΑ: 50 καταστήματα vape που διανέμουν προϊόντα J WELL σε διαφορετικές πολιτείες?
Διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη με επενδυτές ή/ και διανομείς για την ανάπτυξη αμερικανικών
δικτύων.
• Περού: 5 J WELL καταστήματα.
• Αλγερία: 2 καταστήματα J WELL και περίπου νέα ανοίγματα αναμένονται

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ποιοι είναι οι πελάτες μας;
Οι καταναλωτές προϊόντων ατμίσματος εμπίπτουν σε διάφορες κατηγορίες:
• ΜΕΙΚΤΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
Αυτή η ομάδα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί παραδοσιακά τσιγάρα ενώ προσπαθεί να μειώσει
την κατανάλωσή τους με διακριτικά και φιλικά προς το χρήστη ηλεκτρονικά τσιγάρα· Αυτή η
ομάδα χρησιμοποιεί συνήθως ηλεκτρονικά τσιγάρα όταν είναι στην εργασία, ή όταν βρίσκεστε
σε δημόσιους χώρους. Μαζί με τους πρώτους ατμιστές, αυτή η ομάδα αποτελεί σημαντικό
μέρος της βασικής πελατειακής μας βάσης.
• ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ VAPERS
Αυτή η ομάδα χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ως βοήθημα για να κόψει το κάπνισμα:
ευνοούν αξιόπιστες, εύχρηστες συσκευές που είναι απλές και πρακτικές στη χρήση. Αυτή η
ομάδα καταναλώνει περισσότερο και ηλεκτρονικά υγρά με γεύση μέντας. Η μέση δαπάνη τους
κυμαίνεται συνήθως μεταξύ €30 και €50. Για τα μέλη αυτής της ομάδας vaping αποδεικνύει
μια αποτελεσματική μέθοδος για τη διακοπή του καπνίσματος, ή τουλάχιστον τη μείωση της
κατανάλωσης καπνού τους.

ΕΜΠΕΙΡΟΙ VAPERS

Φυσικά, κάθε μέλος αυτής της ομάδας ήταν κάποτε μια «πρώτη φορά vaper», και όλοι έχουν
αναπτύξει από τότε ένα σταθερό πάθος για vaping. Για αυτή την ομάδα vaping δεν χρησιμεύει
πλέον ως ένα τέλος του καπνίσματος- πράγματι, έχουν ήδη σταματήσει- αλλά μάλλον αποτελεί
μια ευχάριστη δραστηριότητα, ένα κοινωνικό εργαλείο, ένα dégustation-μία γεύση- σε μεγάλο
βαθμό, στο ίδιο πνεύμα με ένα καλό μπουκάλι κρασί. Αυτή η ομάδα είναι γνώστες, μερικές φορές

πιο γνώστες από ορισμένους προμηθευτές...
Δεν επιβάλλουν αυστηρά όρια προϋπολογισμού για τις αγορές τους: το ηλεκτρονικό υγρό τους
πρέπει να είναι εξαιρετικό, και οι συσκευές τους πρέπει να προσφέρουν σημαντική διάρκεια
ζωής της μπαταρίας και πρέπει να παράγουν πυκνά σύννεφα ατμών.
Μια απαιτητική ομάδα με σεβασμό στην απόδοση της συσκευής, το εύρος τιμών των συσκευών
τους, είναι πιο συνεπής, και οι πωλήσεις γίνονται με μια καλή κατανόηση της τεχνολογίας της
συσκευής.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Η γκάμα των συσκευών μας εξυπηρετεί κάθε τύπο ατμιστή, από αρχάριους έως βετεράνους. Η
φροντίδα και η προσοχή που φέρουν οι ομάδες Έρευνας & Ανάπτυξης μας εγγυώνται πλήρη
ικανοποίηση σε όλες τις συσκευές μας, από τα κιτ εκκίνησης μας (loss leader) μέχρι τα πιο
εξελιγμένα προϊόντα μας, όπως το Alesia, το Onyx και το Supra 180, συσκευές που συγκεντρώνουν
μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας, ισχύ και ασφάλεια (10 δευτερόλεπτα χαρακτηριστικό
ασφαλείας, έλεγχος θερμοκρασίας, προστασία αντιστροφής μπαταρίας...)

E-LIQUIDS

100% γαλλικής παραγωγής, σύμφωνα με τους κανονισμούς ISO 22000, πιστοποιημένα από
AFNOR και σύμφωνα με την Directive des Produits du Tabac, όλα τα ηλεκτρονικά υγρά μας
δημιουργούνται από ειδικούς της γεύσης.
Είναι diacetyl-free, ambrox-free, και acetyl propionyl-free. Χρησιμοποιούμε μόνο τις υψηλής
ποιότητας πρώτες ύλες για να επιτύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, κατασκευάζοντας προϊόντα
που προσφέρουν σταθερή απόλαυση στους πελάτες μας.
Τα ηλεκτρονικά υγρά μας παράγονται με απόλυτη διαφάνεια: κάθε πτυχή της παραγωγής
ηλεκτρονικών υγρών μας διαχειρίζεται το εργοστάσιό μας στο Παρίσι.
Καθώς τα στυλ και οι μόδες κινούνται με την αλλαγή των εποχών, καινοτομούμε τακτικά νέες
συλλογές και γεύσεις για να προσφέρουμε στους καταναλωτές μας την ευρύτερη επιλογή.

PREMIUM E-υγρά

Τα premium ηλεκτρονικά υγρά μας: 40 προσεκτικά χειροποίητες γεύσεις απαράμιλλης
πολυπλοκότητας και ποιότητας.
ΚΛΑΣΙΚΑ ηλεκτρονικά υγρά
Η σειρά Classic προσφέρει 46 e-υγρά, το καθένα με απόλυτα ισορροπημένες γεύσεις σε
ελαφριές, σκουρόχρωμες ή αρωματισμένες εκδόσεις καπνού, φρούτων ή «γκουρμέ» εκδοχές.
Η J WELL έχει αναπτύξει ηλεκτρονικά υγρά που ταιριάζουν σε κάθε γούστο και προτίμηση.
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