WowFixit, cea mai bună soluție pentru protecția ecranului telefonului, ajunge
în România

București, 18 mai 2016 - Cea mai utilă soluție pentru protecția ecranelor dispozitivelor
electronice debutează în România! WowFixit vine astfel în ajutorul oricărui utilizator de
gadgeturi. Produsul reprezintă cea mai nouă și inovatoare modalitate de protecție a display-ului
oricărui ecran sau suprafața din sticlă, de la smartphone și tabletă până la camere foto digitale,
smartwatch-uri și chiar laptop-uri.
Calitatea excepțională promisă de WowFixit este asigurată printr-un gel de protecție care are în
componență silicat de titan. Este foarte ușor de aplicat și poate fi utilizat pe orice suprafață de
sticlă. Stratul final este impermeabil, antibacterian și non-toxic, fiind o soluție organică.
Originalitatea produsului este dată de realizarea prin nanotehnologie, astfel acoperind toate
neregularitățile de pe suprafața display-ului, protejându-l și conferindu-i duritate de până la 9H,
asemănătoare proprietăților diamantelor. De asemenea, dat fiind procesul de aplicare, nu există
riscul apariției de bule, cum se întâmplă în cazul foliilor de protecție. Mai mult, soluția nu
afectează calitatea afișajului și nici rezoluția camerei telefonului, culorile rămânând la fel de
intense și luminozitatea la fel de puternică.
Soluția WowFixit îi are ca ambasadori în România pe Daniel Buzdugan și Mihai Morar, parte din
multe întâmplări cu scenarii în care o protecție sporită a ecranului este necesară. Pachetul
Wowfixit se poate comanda online, dar va fi disponibil și în punctele de vânzare din București și
din toată țara. La parteneri și distribuitori, va putea fi achiziționat din Carrefour Colentina
București, Grand Arena Berceni București, Auchan Militari București, Golden Plaza Baia Mare și
Iulius Mall Cluj. WowFixit poate fi cumpărat la prețul de 59 de lei, cu livrare gratuită în toată
țara.
„Noul gadget care ne păstrează zi de zi fotografiile, documentele importante și cele mai
frumoase mesaje pe care le schimbăm cu cei dragi se deteriorează prin zgârieturi pe ecran și
începe să piardă calitatea afișajului, din cauza mai multor factori externi. În momentul în care
am descoperit WowFixit, am avut convingerea că el trebuie să ajungă la toți cei ce dețin cel
puțin un gadget cu ecran de sticlă, pentru a avea siguranța că se pot bucura de protecția
dispozitivului lor preferat. Testat și certificat de laboratoarele TUV Germania, etichetat «Made in
EU», aducem acum acest produs în România și, prin intermediul partenerilor noștri, suntem
încrezători că utilizatorii din România vor găsi în WowFixit o alternativă mult mai eficientă față

de foliile de protecție clasice, prin proprietățile pe care doar acest produs le deține“, a declarat
Ioana Rădulescu, Communication Manager WowFixit România.
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