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 Amouageبرند عطر آمواژ |  یمعرف

Amouage را وارد بازار  یتیفیو باک متیقگران یبرند لوکس و مجلل از کشور عمان است که عطرها کی
برند  نیا یریگآمواژ هستند. شکل یعطرها یطرفداران دو آتشه ایدر دن یخاص یهاقهیکرده است و سل

د بن حمود حم دی. سندکند و روز به روز رشد ک دایکه توانست تحقق پ ییایآغاز شد، رو ایرو کیابتدا با 
را به  یشرق یکند و قدمت و اصالت عطرها ایرا اح یآرزو داشت تا صنعت عطر شرق د،یال بو سع

( را در عمان Amouageعطر آمواژ ) یسلطان عمان، کمپان 1983بازگرداند. سرانجام در سال  انهیخاورم
ز، عود، مشک، بخور مانند ر یقشر  یایخود از عناصر آس یعطرها یدر طراح Amouageکرد.  یگذارهیپا

 م،یشناسی( مAmouage Goldبرند که آن را با نام آمواژ گلد ) نیعطر ا نی. اولردیگیبهره م جاتهیو ادو
عطرساز  نیوارد بازار شد. ا 1983و در سال  یطراح Guy Robertبه نام  یعطرساز فرانسو کیتوسط 

 یکرده است. اکثر عطرها یرا طراح ییعطرها زیو هرمس ن وریهمچون د یبزرگ یهایکمپان یبرا ینام
در  ییرو یمانند قلعه ک،یو کالس یخیتار یکه الهام گرفته از بناها شوندیارائه م ییهایآمواژ در بطر

عطر و  83توانسته است تا  Amouage یکمپان 2018تا سال  1983شهر مسقط عمان هستند. از سال 
عطرها طرفداران خاص خود را در  نیه ثبت برساند که اعطر و ادکلن ب یایادکلن را با نام خود در دن

 اند.کرده دایپ ایسراسر دن

 

 Azzaroبرند عطر آزارو |  یمعرف

و  یدر شهر تونس متولد شد. دوران کودک ،ییایتالیپدر و مادر ا کیاز  1933آزارو در سال  سیلور
 ییبایبه ز ییهاو ساحل و رنگ دیو خورش ترانهیمد یایدر یوهوادر همان شهر و با حال سیلور ینوجوان

 !یاترانهیمد یزندگ کیخورده بود.  وندیپ عتیطب

 ینهیبه آ شلینگذشت که م یریمالقات کرد. د Michelle Carsyبه نام  ییبا بانو سیلور 1955سال  در
 ییهاو لباس فیابتدا جواهرات، ک سیازدواج کردند. لور یشد و پس از مدت لیآزارو تبد سیالهام لور

 .کردیم یطراح شلیهمسرش م یرا برا

 یرا بر مبنا« آزارو»گرفت تا برند لباس  میتصم سیلور 1967همسرش در سال  تیبا حما سرانجام
به  یدیجد یهادهیها در آن دوره االمان نیکند. ا سیتاس یکنندگرهیلطافت و خ ت،یدرخشش، جذاب

 یبرندها نیخود را در ب گاهیبه سرعت جا Azzaroهم باعث شد تا برند  نیو هم آمدندیحساب م
 کرد. سیسال خانه مد و فشن خود را تاس کیتوانست پس از  سیمعتبر به دست آورد و لور

همانند آفتاب درخشان و پرنور  یزندگ« است ریناپذانیتابستان پا کی یزندگ» آزارو معتقد بود: سیلور
 «است! دنیحاال وقت درخش:»برند آزارو شد  یشعار برا نیساز ا نهیکننده و زم یتداع دهیعق نیاست. ا

عطر مورد استقبال قرار  نیا نکهیکرد. پس از ا ییرونما Azzaroعطر برند  نیآزارو از اول 1975سال  در
 یعطر معرف یایعطر مردانه خود را هم به دن نینخست سیلور 1978در سال  یعنیگرفت سه سال بعد 

 کرد.
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داشته  یعطر همکار نهیدر زم یاریآزارو با طراحان  و متخصصان مشهور بس یگذشته تا به امروز کمپان از
 Alberto) السی( ، آلبرتو مور Gerard Anthony)یاند از: جرالد آنتونها عبارتاز آن یکه تعداد
Morillas   . ... و ) 

 

 Balmasoبرند عطر بالماسو |  یمعرف

است تا نشان دهد تعهد  انیو درخور مشتر تیفیک نیبا باالتر یمحصول یارائه Balmasoشرکت  شعار
 خواهد داشت. یرا در پ انیکامل مشتر تیکار، رضا طیدر مح

آن به بازار  یو پژوهش گرفته تا معرف قیعطر را از تحق کی دیمراحل تول یتا تمام کندیتالش م بالماسو
 به انجام برساند. تیفیتمرکز و ک تیبا نها

از آنها عبارت اند از :  یکند که برخ ییمحصول رونما 12حال حاضر بالماسو موفق شده است تا از  در
Balmaso SILVER  ،Balmaso BLACK  ،Balmaso GOLD  وBalmaso WHITE. 

 تانیکه برا دیگشایشما م یرا به رو یگرم و پرانرژ یهامردانه، با نت یحهیاز را یدیفصل جد بالماسو
 ،یامروز یوحالهمراه با حس نهیرید یاتجربه بی. ترکآوردینفس و قدرت را به ارمغان محس اعتمادبه

 برند بوده است. نیکار ا یهمواره سرلوحه بندهیفر یاحهیدر قالب را

 اتیعطر به جزئ دیشرکت همواره در تول نیا انگذاریشده است. بن سیتاس 1820برند در سال  نیا
عطرها جزو محدود  نیمنحصر به فرد را عرضه نموده است. ا یمحصوالت وستهیعطر توجه داشته و پ

 شده است. دیتول ایتالیسران و پادشاهان فرانسه و ا یهستند که برا ییهاحهیرا

 یآن صد در صد راض دیاز خر انیاما مشتر ستیبرند در دسترس ن نیا یخچهیاز تار یقیدق اطالعات
 .دیآیبالماسو به شمار م تیموفق یاصل یمساله شاخصه نیهستند و هم

 

 BOGARTبرند عطر بوگارت |  یمعرف

BOGART و توانسته تا به امروز  کندیم تیعطر هم فعال ینهیمعتبر است که در زم یبرند فرانسو کی
برند در  نیا یهاتیآغاز فعال 1975به خود جذب کند. سال  ایرا در سراسر دن یطرفداران پروپاقرص

محصول مراقبت از پوست مردانه در  نیبوگارت اول 1980در سال  یعنیسال بعد  5عطر بود.  ینهیزم
 1981گرفته شد. در سال  یجد شتریمد ب یایها در دنآن یهاتیفعال نیرا عرضه کرد و پس از ا ایدن

در  یعطف یبه نقطه نیروبرو شد. هم یوارد بازار شد و با استقبال خوب BOGARTعطر از برند  نیدوم
کند. در طول  یرا ط تیفقمو یاپله یگریپس از د یکیبدل شد و بوگارت توانست  یکمپان نیا خیتار

عطر زنانه و مردانه  25تا به امروز، برند بوگارت موفق شده است تا  1975از سال  یعنیها، سال نیا
 ت برساند.عطر و ادکلن به ثب یایخاص و پرطرفدار را با نام خود در دن

 



www.kolbehatr.com 
 

3 

 Bugatti|  یبرند عطر بوگات

. موسس میادهیشن متیقلوکس و گران یهالیاتومب دیتول ینهیرا در زم ینام بوگات شتریما ب یهمه
پس  Ettore Bugattiفرانسه بود.  میو مق ییایتالیاست که اصالتاً ا Ettore Bugattiبزرگ  یکمپان نیا

 اریگرفت به عنوان دست میوارد فرهنگستان هنر شد و پس از آن تصم یاز اتمام مدرسه مدت کوتاه
از  یخود را با کمک مال یخودرو نیاول ۱۹۰۰. اترو موفق شد تا در سال ردیبگ ادیساز کار دوچرخه کی

که  النیصنعت م یالمللنیب شگاهیموفق شد تا در نما یو یکند. خودرو دیتول Gulinelliطرف برادران 
او به  1904تا سال  1900سال  یعنیکند. از همان سال،  افتیرا در یزیجوا شودیار مهر ساله برگز 

 ریدر مس یو یهاشرفتیمنسوب شد. پ De Dietrich’s یخودروساز یکارخانه یرفنیسمت مد
کند و به  یرا طراح یاالعادهو فوق تیفیباک یهمانطور ادامه داشته و توانست خودروها یخودروساز

 یتوانست شرکت خودروساز ،یگاتاترو بو ی، آقا۱۹۰۹مختلف بفروشد. سرانجام در سال  یهایکمپان
 یهاتیکند. خالصه فعال یگذارهیاز آلمان بود پا یخودش را در منطقه آلزاس فرانسه، که در آن زمان جزئ

 مختلف عبارتند از: یهاسال یط یشرکت بوگات

و  یرانلیها، شرکت در مسابقات اتومبو فروش خوب آن لی: ساخت پنج اتومب1910سال  -
 لیاتومب نیترتیفیبا ک یزهیکسب جا

و کسب مقام اول  یبوگات نیموناکو با ماش ی: شرکت در مسابقات بزرگ رال1929تا  1921سال  -
 گرید یرانلیاتومب زیاز جوا یاریو کسب بس

 شرکت یبرا یمال دیو بروز مشکالت شد ی: درگذشت اتره بوگات1945سال  -

گرفت.  یاشد و جان تازه یداریتوسط شرکت فولکس واگن خر یسرانجام بوگات زهایافت و خ نیاز ا پس
 یبرند ط نیعطر و ادکلن شد. ا یایگروه ژاک بوگارت، وارد دن یبا همکار یبوگات یکمپان تیدر نها

 بازار کند. یموفق شد تا سه کالکشن عطر را روانه 2006تا سال  1999 یهاسال


