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Το Scent Marketing είναι η διαδικασία
μελέτης, ανάλυσης, διάγνωσης και

εφαρμογής του κατάλληλου αρώματος,
το οποίο ανταποκρίνεται στη βαθειά

έννοια του Brand.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
SCENT MARKETING



ΓΙΑΤΙ SCENT
MARKETING
Το Scent Marketing είναι μέρος 
του Sensory Marketing

Χρησιμοποιεί μια από τις βασικές αισθήσεις 
του ανθρώπου την όσφρηση

Αποτελεί το πιο δυνατό εργαλείο μη 
λεκτικής επικοινωνίας

Εμπλέκει συναισθηματικά τον καταναλωτή 

Δημιουργεί μοναδική καταναλωτική 
εμπειρία εντός του καταστήματος



•  Sight  •

•  Hearing  •

•  Smell  •

•  Taste  •

•  Touch  •
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Η ∆ΥΝΑΜΗ 
ΤΗΣ ΟΣΦΡΗΣΗΣ
Αποτελεί τη πιο δυνατή αίσθηση
του ανθρώπου μετά την όραση

Κάθε οσφρητικό ερέθισμα 
αποτυπώνεται στον εγκέφαλο 
σε λιγότερο από 1’’

Επικοινωνεί άμεσα με τον εγκέφαλο 
και συγκεκριμένα με το λιμβικό 
σύστημα

Δεν κοιμάται ποτέ

΄Εχει ανακλητική ικανότητα

Επηρεάζει καθοριστικά τη 
συμπεριφορά μας



H διαδικασία μελέτης των brand values και την 
αποκωδικοποίηση αυτών σε άρωμα. Δημιουργία 
signature scent

ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ
SCENT MARKETING
Scent Branding

Δημιουργία αρωμάτων για χρήση  προωθητικών 
ενεργειών συγκεκριμένων προϊόντων. Οι καταναλω-
τές αντιλαμβάνονται μέσω του αρώματος το προϊόν 
που προωθείται στη συγκεκριμένη ενέργεια.  

Scent Promotion

Το άρωμα που έχει επιλέξει ένα brand  να εντάξει 
στην επικοινωνιακή του πολιτική, αποτυπώνεται σε 
διαφορετικά προϊόντα κατανάλωσης. Π.χ. προϊόντα 
προσωπικής περιποίησης, wooden sticks, κεριά, 
fabric freshener κ.λπ.

Multi-applications



Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό

Ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας - 
brand identity 

Ενίσχυση της πιστότητας των 
πελατών - brand loyalty

Ισχυροποίηση  της  εταιρικής 
κουλτούρας - brand strength

Αποτύπωση του Brand στη μνήμη και 
στην καρδιά των πελατών - brand inti-
macy

Αύξηση του χρόνου παραμονής στο 
χώρο 

Αύξηση της καταναλωτικής επιθυμίας 

Αύξηση των πωλήσεων

ΤΑ ΟΦΕΛΗ
ΓΙΑ ΤΟ BRAND



Η πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του δικτύ-
ου συνεργατών σε Ελλάδα, Βαλκάνια και Κύπρο 
μας επιτρέπουν την άμεση ανταπόκρισή , με επαγ-
γελματισμό και έντονα ανθρωποκεντρικό χαρα-
κτήρα.

Η εφαρμογή του Scent Marketing γίνεται με απόλυ-
το σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον 
τηρώντας αυστηρώς τους κανόνες της Ευρωπαϊ-
κής ́ Ενωσης

Διαθέτουμε υψηλών προδιαγραφών τεχνολογίες 
φυσικής διάχυσης που μας εξασφαλίζουμε άριστο 
αποτέλεσμα σε χώρους από 50τμ έως και 10.000τμ

Συνεργαζόμαστε με τους κορυφαίους Παγκοσμί-
ως οίκους αρωματοποιίας για τη μελέτη των brand 
και τη δημιουργία signature scents.

ΓΙΑΤΙ SCENT PLUS!



Thank you for your time and attention.


