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Τα ςυναιςκιματα που προκαλεί θ μυρωδιά ενόσ χϊρου ονομάηεται SCENT MARKETING. 

Η οςφρθτικό αποτφπωμα μζςα ςε μια επιχείρθςθ ςυμβάλει ςτθν διάκεςθ του καταναλωτι με 

αποτζλεςμα τθν μεγαλφτερθ παραμονι του μζςα ςτον επαγγελματικό χϊρο. 

 

Η φιλοςοφία και ο ςκοπόσ τθσ εταιρίασ μασ είναι να ςασ μυιςουμε ςτον κόςμο των αιςκιςεων και των 

ςυναιςκθμάτων μεταδίδοντασ  τα ςυναιςκιματα που κα κζλατε να περάςετε ςτουσ πελάτεσ ςασ. 

 

 Μυρίςτε τα αρϊματα από το δειγματολόγιο μασ  για να μπορζςετε να προςδιορίςετε τα μθνφματα  του 

κάκε αρϊματοσ  ξεχωριςτά. Η ποιότθτα και θ πολυτζλεια ςτον  χϊρο ςασ κα είναι αδιαμφιςβιτθτθ!  

Επίςθσ κα διαπιςτϊςετε ότι κα ζχετε ξεχωριςτι αίςκθςθ αρϊματοσ, πράγμα που κα ςασ βοθκιςει να 

αποκτιςετε τθν ταυτότθτα μζςα ςτον χϊρο ςασ.  

 

Ο ςφμβουλοσ υγιεινισ και αρωματιςμοφ χϊρου κα αναλάβει να κζςετε νζουσ ςτόχουσ και να 

μεταδϊςετε όλα αυτά τα ςυναιςκιματα μζςω τθσ οςφρθτικισ οδοφ. 

Είναι ςτο χζρι ςασ, τα αποτελζςματα κα φανοφν πολφ γριγορα. 

 

Επιςτθμονικζσ μελζτεσ ζχουν καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι ο μζςοσ άνκρωποσ κυμάται μια μυρωδιά 

κατά 65% με ακρίβεια για ζναν ολόκλθρο χρόνο, ενϊ κυμάται μια φωτογραφία κατά 50% με ακρίβεια 

για τρεισ μινεσ 
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Αρώματα που αφήνουν ςυνειρμικζσ αιςθήςεισ με φυςική απόχρωςη ςτον χώρο ςασ : 

Honey & Jasmine: Είναι ζνα Λουλουδζνιο άρωμα. Περιζχει άρωμα γιαςεμί, ςανγκουίνι, ροη γκρζιπφρουτ 

και μζλι. 

Cherry & Almond: Είναι ζνα άρωμα φροφτενιο. Περιζχει άρωμα από άνκθ κεραςιάσ, ςανδαλόξυλο, 

πικραμφγδαλο και αχλάδι. 

Orange &Grapefruit: Είναι ζνα φρουτζνιο άρωμα. Περιζχει άρωμα πλουμζρια (φρατηιπάνι), άνκθ 

πορτοκαλιάσ και γκρζιπφρουτ. 

Primavera &Spring Flowers: Είναι ζνα λουλουδζνιο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι πράςινα φφλλα και 

καςςία, οι μεςαίεσ νότεσ είναι κρίνοσ και παςχαλιά, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι βανίλια και λευκόσ μόςχοσ. 

Lemon & Lime &Tea: Είναι ζνα άρωμα κίτρου. Περιζχει άρωμα τςάι και λεμόνι. 

Lavanda: Είναι ζνα ανατολίτικο άρωμα. Περιζχει άρωμα λεβάντα και κεχριμπάρι 

 

Apple & Heather: Είναι ζνα φρουτϊδεσ λουλουδζνιο άρωμα. Περιζχει άρωμα από  εςπεριδοειδι, 

πράςινο μιλο, παιϊνια, γιαςεμί και ερείκθ. 

Buquet&White Flowers :Είναι ζνα λουλουδζνιο άρωμα. Περιζχει άρωμα από βενηόθ, περγαμόντο, 

ςανδαλόξυλο, Αιγυπτιακό γιαςεμί, τριαντάφυλλο Βουλγαρίασ, Μαγιάτικο τριαντάφυλλο, υλάνγκ υλάνγκ, 

γιαςεμί, μιμόηα, νερολί Τυνθςίασ και φραξ. 

Eucalyptus & Mint: Είναι ζνα ξυλϊδεσ πικάντικο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι ευκάλυπτοσ, οι μεςαίεσ 

νότεσ είναι κυμίαμα και νότεσ ξφλων, θ νότα βάςθσ είναι μζντα. 

Vanilla: Είναι ζνα άρωμα μόςχου με Βανίλια Ανατολισ. Περιζχει άρωμα υλάνγκ υλάνγκ και βανίλια.  

Coconut: Είναι ζνα Φρουτενιο άρωμα. Περιζχει άρωμα από βανιλια, κρίνο τθσ κοιλάδασ, Καρφδα, 

Χαμομιλι και Αλόθ. 

Pina Colada: Είναι ζνα φρουτζνιο άρωμα. Περιζχει άρωμα καρφδα, ανανά και ροφμι. 

Pear &Caramel: Είναι ζνα άρωμα ανατολισ. Οι νότεσ κορυφισ είναι νότεσ ανκϊν, καρφδα και καραμζλα, 

οι μεςαίεσ νότεσ είναι ηάχαρθ, γάλα και Αμφγδαλο, θ νότα τθσ βάςθσ είναι βανίλια. 

Strawberry: Είναι ζνα φρουτϊδεσ άρωμα. Περιζχει άρωμα φράουλα. 

Peach: Eίναι ζνα φρουτζνιο άρωμα. Περιζχει άρωμα ροδάκινο και νότεσ πραςίνου. 

Grapes: Είναι ζνα φρουτζνιο άρωμα . Περιζχει άρωμα από ςταφφλια, μζντα και μόςχο. 

Mango: Είναι ζνα φρουτζνιο άρωμα. Περιζχει άρωμα Μάνγκο. 

Melon: Είναι ζνα φρουτζνιο άρωμα. Περιζχει άρωμα πεπόνι και νότεσ ανκϊν. 

Watermelon: είναι ζνα φρουτζνιο άρωμα. Περιζχει άρωμα καρποφηι και γλυκιζσ νότεσ. 

Green Tea: Είναι ζνα άρωμα ανατολισ .Περιζχει άρωμα από πράςινο τςάι και εςπεριδοειδι. 

Chocolate: Είναι ζνα ανατολίτικο άρωμα. Περιζχει άρωμα από ςοκολάτα, περγαμόντο και βανίλια. 

 

Butter Cake: Είναι ζνα άρωμα ανατολισ. Περιζχει άρωμα κζικ, βανίλια, βενηόθ και γλάςςο *glacé+ και 

κζδροσ. 
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Bread: Είναι ζνα γλυκό άρωμα. Περιζχει άρωμα ςιτάρι και ψωμί. 

 

Café: Είναι ζνα άρωμα ανατολισ. Περιζχει γλυκιζσ νότεσ και άρωμα καφζ. 

 

Mediterranean: Είναι ζνα δροςερό άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι καλαςςινό νερό, γκρζιπφρουτ και 

αςτεροειδισ γλυκάνιςοσ, οι μεςαίεσ νότεσ είναι τριαντάφυλλο, κρίνο τθσ κοιλάδασ και νότεσ ανκϊν, θ 

νότα τθσ βάςθσ είναι μόςχοσ. 

 

Cotton: Είναι ζνα δροςερό άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι μανταρίνι, ςανγκουίνι, αχλάδι, καλαςςινζσ 

νότεσ, νότεσ πραςίνου και ανκόσ βαμβακιοφ, οι μεςαίεσ νότεσ είναι άνκθ πορτοκαλιάσ, κυκλάμινο, 

φρζηια, γιαςεμί και κρίνο τθσ κοιλάδασ, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι ςανδαλόξυλο, βανίλια, μόςχοσ και 

πουδρζνιεσ νότεσ. 

 

Soft: Είναι ζνα δροςερό άρωμα ςαπουνιοφ. Περιζχει νότεσ ξφλων, Εςπεριδοειδι, Βζτιβερ, Βανίλια, 

Καραμζλα, λευκόσ μόςχοσ, ορχιδζα και γιαςεμί. 

 

Leather: Είναι ζνα άρωμα μόςχου με δζρμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι περγαμόντο, λεβάντα, λεμόνι, 

πορτοκάλι και δεντρολίβανο, οι μεςαίεσ νότεσ είναι μζλι, ίριδα και τριαντάφυλλο, οι νότεσ τθσ βάςθσ 

είναι κζδροσ, μόςχοσ, ςπόροσ τόνκα, δζρμα και βζτιβερ. 

 

Αρώματα που αφήνουν ςυνειρμική αίςθηςη θηλυκότητασ ςτον χώρο ςασ : 
 

Allure: Είναι ζνα λουλουδζνιο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι λεμόνι, περγαμόντο, μανταρίν οράνη, 

ροδάκινο και φροφτο του πάκουσ, οι μεςαίεσ νότεσ είναι γιαςεμί, νοφφαρο, αγιόκλθμα, φρζηια, μανόλια, 

Μαγιάτικο τριαντάφυλλο, παιϊνια και άνκθ πορτοκαλιάσ, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι ςανδαλόξυλο, 

βζτιβερ, βανίλια, πατςουλί και κεχριμπάρι. 

 

Chloe: Είναι ζνα ανατολίτικο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι παιϊνια, φρζηια και λίτςι, οι μεςαίεσ νότεσ 

είναι τριαντάφυλλο, κρίνο τθσ κοιλάδασ και μανόλια, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι κεχριμπάρι και κζδροσ τθσ 

Βιρτηίνιασ. 

 

Euphoria: Eίναι ζνα ανατολίτικο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι cascalone, φφλλα μανταρινιάσ και πιπζρι 

λευκό, οι μεςαίεσ νότεσ είναι μαφρο τριαντάφυλλο, παιϊνια, γεράνι και γιαςεμί ςαμπακ, οι νότεσ τθσ 

βάςθσ είναι μόςχοσ, πατςουλί και νότεσ ξφλων. 

 

Bellissima: Είναι ζνα ξυλϊδεσ λουλουδενιο άρωμα μόςχου. Οι νότεσ κορυφισ είναι γκρζιπφρουτ, 

πορτοκάλι , υδάτινεσ νότεσ και τηίντηερ, οι μεςαίεσ νότεσ είναι παιϊνια και λουλοφδι του πάκουσ, οι 

νότεσ τθσ βάςθσ είναι μόςχοσ, ςανδαλόξυλο, βανίλια και ξφλο καςμίρι. 

 

Bella: Το άρωμα είναι φρουτζνιο και λουλουδζνιο. Οι νότεσ κορυφισ είναι φραγκοςτάφυλλο και αχλάδι, 

οι μεςαίεσ νότεσ είναι ίριδα, γιαςεμί και άνκθ πορτοκαλιάσ, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι πατςουλί, ςπόροσ 

τόνκα, βανίλια και πραλίνα. 

 

Brilliand: Είναι ζνα φρουτζνιο και λουλοφδενιο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι γκρζιπφρουτ, πορτοκάλι , 

υδάτινεσ νότεσ και τηίντηερ, οι μεςαίεσ νότεσ είναι παιϊνια και λουλοφδι του πάκουσ, οι νότεσ τθσ βάςθσ 

είναι μόςχοσ, ςανδαλόξυλο, βανίλια και ξφλο καςμίρι. 
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Narcissus: Είναι ζνα ξυλϊδεσ λουλουδζνιο άρωμα μόςχου. Οι νότεσ κορυφισ είναι περγαμόντο και ςφκο, 

οι μεςαίεσ νότεσ είναι μόςχοσ, οςμανκόσ και άνκθ πορτοκαλιάσ, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι βζτιβερ, 

κεχριμπάρι, κόλιανδροσ και βανίλια. 

 

Cashmere: Είναι ζνα ανατολίτικο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι μοςχοκάρυδο και ςαφράν, οι μεςαίεσ 

νότεσ είναι πιπζρι λευκό, γαρφφαλλο και τριαντάφυλλο, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι κεχριμπάρι, πατςουλί, 

βανίλια και νότεσ ξφλων. 

 

Vogue: Είναι ζνα ανατολίτικο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι ςορμπζ, κόκκινα μοφρα και εςπεριδοειδι, 

οι μεςαίεσ νότεσ είναι γλφκιςμα μαρζγκασ και καραμζλα, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι πατςουλί και βανίλια. 

 

Hypnotic: Είναι ζνα ανατολίτικο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι βερίκοκο, δαμάςκθνο και καρφδα, οι 

μεςαίεσ νότεσ είναι τουμπερόηα, γιαςεμί, κρίνο τθσ κοιλάδασ, τριαντάφυλλο, ροδόξυλο Βραηιλίασ και 

κφμινο, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι ςανδαλόξυλο, αμφγδαλο, βανίλια και μόςχοσ. 

 

Musk: Είναι ζνα ξυλϊδεσ λουλουδενιο άρωμα μόςχου. Περιζχει άρωμα ςανδαλόξυλο, κζδρο, λευκό 

μόςχο και ξφλο καςμίρι. 

 

Madam E.: Είναι ζνα ανατολίτικο λουλουδζνιο άρωμα. Περιζχει άρωμα περγαμόντο, μανταρίν οράνη, 

μαφρθ βιολζτα, Ιταλικι ίριδα, μαφρθ ορχιδζα, κυμίαμα ινόκι , ρίηωμα ίρισ, μόςχοσ, λευκό ςανδαλόξυλο, 

βανίλια Ταϊτθσ και πατςουλί 

 

Weekends: Είναι ζνα λουλουδζνιο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι ρεηεντά, μανταρίν οράνη και 

φαςκόμθλο, οι μεςαίεσ νότεσ είναι ρίηα βιολζτασ, ίριδα, νεκταρίνι, άνκθ ροδάκινιασ, ςυγκάρπιο 

τριανταφυλλιάσ, κόκκινο κυκλάμινο και μπλε υάκινκο, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι ςανδαλόξυλο, μόςχοσ και 

κζδροσ. 

 

Stradivarian: Είναι ζνα ξυλϊδεσ ανατολίτικο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι κάρδαμο, λεμόνι, καμφορά, 

ςαφράν και τριαντάφυλλο, οι μεςαίεσ νότεσ είναι ζλαιο κυπριόλθσ, βάλςαμο γκουρηαν, γεράνι, κζδροσ, 

ξφλο γκουαϊακ και δζρμα, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι ςανδαλόξυλο, πατςουλί, βρφα δρυόσ, μόςχοσ, γλυκιζσ 

νότεσ και βανίλια. 

 

Violet: Είναι ζνα φρουτζνιο και λουλοφδενιο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι μανταρίν οράνη, άνκθ 

μθλιάσ και κόκκινα μοφρα, οι μεςαίεσ νότεσ είναι πζταλα τριαντάφυλλου, φρζηια και βιολζτα, οι νότεσ 

τθσ βάςθσ είναι ρίηωμα ίρισ, μόςχοσ και ςανδαλόξυλο. 
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Αρώματα που αφήνουν ςυνειρμική αίςθηςη αρρενωπότητασ ςτον χώρο ςασ : 

Ocean Breeze: Είναι ζνα δροςερό άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι πορτοκάλι , λάιμ και λεμόνι, οι μεςαίεσ 

νότεσ είναι καλαςςινό νερό, νότεσ όηοντοσ και κρίνο τθσ κοιλάδασ, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι μόςχοσ και 

φφλλο φοινικιάσ. 

Luxury: Είναι ζνα δροςερό άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι μζντα, λεβάντα, γκρζιπφρουτ και 

περγαμόντο, οι μεςαίεσ νότεσ είναι κράνμπερι, τριαντάφυλλο και μιλο γκόλντεν, οι νότεσ τθσ βάςθσ 

είναι κεχριμπάρι, κάκτοσ και ανκόσ βαμβακιοφ. 

 

Black Flower: Είναι ζνα ξυλϊδεσ ανατολίτικο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι μανταρίν οράνη, νερόλι, 

ςαφράν, μοςχοκάρυδο και κάρδαμο, οι μεςαίεσ νότεσ είναι μαςτίχα, τριαντάφυλλο, γιαςεμί, άνκθ 

πορτοκαλιάσ και κοφλφι, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι νότεσ ξφλων, κεχριμπάρι, ςανδαλόξυλο και βανίλια. 

 

24Gold: Είναι ζνα ξυλϊδεσ πικάντικο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι γκρζιπφρουτ, μζντα και κόκκινο 

μανταρίνι, οι μεςαίεσ νότεσ είναι τριαντάφυλλο, κανζλα και νότεσ μπαχαρικϊν, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι 

δζρμα, νότεσ ξφλων, κεχριμπάρι και ινδικό πατςουλί. 

 

Quelle: Είναι ζνα ξυλϊδεσ ανατολίτικο άρωμα. Περιζχει άρωμα από κεχριμπάρι, πατςουλί, ςπόρο τόνκα, 

βζτιβερ, κζδρο και λεβάντα. 

 

Explosion: Είναι ζνα ανατολίτικο άρωμα. Περιζχει άρωμα ςαφράν, τριαντάφυλλο, δζρμα, μιλο, βενηόθ 

και καςμιρι. 

 

Silver: Είναι ζνα ξυλϊδεσ ανατολίτικο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι τηίντηερ, φφλλο βιολζτασ και 

κάρδαμο,  οι μεςαίεσ νότεσ είναι ρίηωμα ίρισ, γεράνι και λεβάντα, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι βρφα δρυόσ, 

ςπόροσ τόνκα, πατςουλί και βζτιβερ. 

 

Ermes: Είναι ζνα ξυλϊδεσ άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι πορτοκάλι, εςπεριδοειδι και υδάτινεσ νότεσ, θ 

μεςαία νότα είναι γεράνι, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι νότεσ ξφλων, πατςουλί και κζδροσ. 

Allure: Είναι ζνα λουλουδζνιο άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι λεμόνι, περγαμόντο, μανταρίν οράνη, 

ροδάκινο και φροφτο του πάκουσ, οι μεςαίεσ νότεσ είναι γιαςεμί, νοφφαρο, αγιόκλθμα, φρζηια, μανόλια, 

μαγιάτικο τριαντάφυλλο, παιϊνια και άνκθ πορτοκαλιάσ, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι ςανδαλόξυλο, 

βζτιβερ, βανίλια, πατςουλί και κεχριμπάρι. 

 
Disclosure: Είναι ζνα μόςχοσ ,ξυλϊδθ με λουλουδζνιο άρωμα. Η νότα κορυφισ είναι εςπεριδοειδι, θ 

μεςαία νότα είναι νότεσ ξφλων, θ νότα τθσ βάςθσ είναι μόςχοσ. 

 

Old Wood: : Είναι ζνα ξυλϊδεσ άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι Βιολζτα και φφλλο βιολζτασ, οι μεςαίεσ 

νότεσ είναι Βζτιβερ και Κζδροσ, οι νότεσ τθσ βάςθσ είναι Κεχριμπάρι, Μόςχοσ και ζλατο. 
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Αρώματα που αφήνουν ςυνειρμικζσ αιςθήςεισ παιδικότητασ ςτον χώρο ςασ : 
 

Baby Powder: Είναι ζνα γλυκό άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι μόςχοσ και πουδρζνιεσ νότεσ. 

 

Bubble Gum: Είναι ζνα γλυκό άρωμα. Οι νότεσ κορυφισ είναι μόςχοσ και νότεσ τςίχλασ. 

 

Cherry & Almond: Είναι ζνα άρωμα φροφτενιο. Περιζχει άρωμα από άνκθ κεραςιάσ, ςανδαλόξυλο και 

αμφγδαλο. 

 

Pear &Caramel: Είναι ζνα άρωμα που περιζχει άρωμα από Βανίλια Ανατολισ. 

Οι νότεσ κορυφισ είναι νότεσ ανκϊν, καρφδα και καραμζλα, οι μεςαίεσ νότεσ είναι ηάχαρθ, γάλα και 

αμφγδαλο, θ νότα τθσ βάςθσ είναι βανίλια. 

Strawberry: Είναι ζνα φρουτϊδεσ άρωμα. Περιζχει άρωμα φράουλα. 

 

Melon: Είναι ζνα φρουτϊδεσ λουλοφδενιο άρωμα. Περιζχει άρωμα πεπόνι και νότεσ ανκϊν. 

 

Watermelon: είναι ζνα φρουτζνιο  άρωμα. Περιζχει άρωμα καρποφηι και γλυκιζσ νότεσ. 

 

Chocolate: Είναι ζνα ανατολιτικο άρωμα. Περιζχει άρωμα ςοκολάτα, περγαμόντο και βανίλια. 

 

Butter Cake: Είναι ζνα γλυκό άρωμα. Περιζχει άρωμα κζικ, βανίλια, βενηόθ , γλάςςο *glacé+ και κζδροσ. 

 

 

Net Professional Εξυπηρέτηση Πελατών 

Λέκκα 21, Ωραιόκαζηρο Θεζζαλονίκης 

ΤΚ: 57013 Ελλάδα 

Τηλ/Fax: +30 2310 685 661 

E-mail: info@netprofessional.gr 

E-mail: netprofessional1@yahoo.gr 
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