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business stories

Στέλιος Τζιλαλής / SCENT::LINQ HELLAS 

Οταν τα µεγάλα brands 
αποκτούν αρωµατική ταυτότητα
Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας επαγγελµατικού αρωµατισµού φιγουράρουν µερικοί από τους πλέον γνωστούς 
επιχειρηµατικούς οµίλους τόσο από τον ξενοδοχειακό κλάδο (π.χ. Angsana Corfu, Electra Hotels, Grand Hyatt, 
Elounda Hotels&Resorts, Myconian Collection) όσο και από το λιανεµπόριο (Cosmos Sport, mat.fashion, Toyota κ.ο.κ.) 

Σ 
ας έχει τύχει να εισέλθετε σε 
έναν χώρο -είτε αυτός είναι 
ξενοδοχείο είτε κατάστηµα- και 
να σας τραβήξει την προσοχή 
το άρωµα που αναδίδεται; Εάν 
ναι, τότε είναι πολύ πιθανό η 
συγκεκριµένη επιχείρηση να 
έχει ανακαλύψει τη δύναµη του 
scent marketing, την αξιοποίη-
ση δηλαδή της όσφρησης, που 

βάσει ερευνών συνεισφέρει στην αναβάθµιση της εικό-
νας των προϊόντων, καθώς και στην παράταση της πα-
ραµονής των καταναλωτών στον χώρο, συµβάλλοντας 
έτσι έµµεσα στην αύξηση των πωλήσεων. «Η όσφρηση 
δεν στοχεύει στο λογικό κοµµάτι του εγκεφάλου, αλλά στο 
υποσυνείδητό µας. ∆εν σκεφτόµαστε γιατί µας αρέσει κάτι 
που µυρίζουµε, απλά µας αρέσει. Στο µυαλό του πελάτη 
το προϊόν αναβαθµίζεται σε έναν αρωµατισµένο χώρο. Για 
παράδειγµα, η NIKE έχει κάνει έρευνα στο εξωτερικό, 
σύµφωνα µε την οποία σε ένα αρωµατισµένο κατάστηµα 
µπορεί να πουλήσει το ίδιο παπούτσι 15% πιο ακριβά απ’
ό,τι σε ένα µη αρωµατισµένο κατάστηµα», τονίζει στο 
«business stories» ο κ. Στέλιος Τζιλαλής, διευθύνων 
σύµβουλος της Scent::Linq Hellas που τα τελευταία 
χρόνια -λειτουργώντας ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος 
της οµώνυµης αµερικανικής πολυεθνικής- έχει βοηθήσει 
περισσότερες από 1.000 εν Ελλάδι µπράντες να αποκτή-
σουν τη δική τους, µοναδική αρωµατική ταυτότητα. Στο 
χαρτοφυλάκιό της φιγουράρουν µερικοί από τους 
πλέον γνωστούς επιχειρηµατικούς οµίλους τόσο από 
τον ξενοδοχειακό κλάδο (π.χ. Angsana Corfu, Electra 
Hotels, Grand Hyatt, Elounda Hotels&Resorts και Myconian 
Collection, που λειτουργεί γύρω στα 12 ξενοδοχεία στο 
Νησί των Ανέµων) όσο και από το λιανεµπόριο (Cosmos 
Sport, mat.fashion, Toyota κ.ο.κ.). «Τον επόµενο µήνα θα 
είµαστε σε θέση να ανακοινώσουµε νέες συνεργασίες, οι 
οποίες θα είναι εξίσου εντυπωσιακές», προσθέτει ο κ. 
Τζιλαλής, αποκαλύπτοντας πως µεταξύ αυτών περιλαµ-
βάνεται και µια µεγάλη αλυσίδα ηλεκτρονικών ειδών. 

Συνεργασία µε Αµερικανούς 
Η ανακάλυψη του scent marketing και branding, η δη-
µιουργία δηλαδή µιας ξεχωριστής αρωµατικής ταυτό-
τητας για επιχειρηµατικούς οµίλους έγινε από τον ίδιο 
τυχαία, ενόσω βρισκόταν στο εξωτερικό. «Ηµουν για 
σχεδόν εννέα χρόνια γενικός διευθυντής της Nilfisk, µιας 
εταιρείας που, επίσης, δραστηριοποιούνταν στο B2B κοµ-
µάτι, προµηθεύοντας επαγγελµατικό εξοπλισµό καθαρισµού, 
τόσο στη βιοµηχανική όσο και στην εµπορική και κατανα-
λωτική αγορά. Το 2008 την πούλησα στη µητρική, παρα-
µένοντας, ωστόσο, για κάποιο διάστηµα ως γενικός διευθυ-
ντής», σηµειώνει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Τότε, 
σε ένα ταξίδι µου στην Αγγλία ανακάλυψα το συγκεκριµέ-
νο concept. Εκανα µια έρευνα για να δω ποιες εταιρείες σε 
παγκόσµιο επίπεδο ασχολούνται µεαυτό και κατέληξα στην 
αµερικανική Scent::Linq». Πρόκειται για µία από τις µε-
γαλύτερες εταιρείες παγκοσµίως µε εξειδίκευση στον 

αρωµατισµό επαγγελµατικών χώρων και εκπροσωπεί-
ται αποκλειστικά σε περισσότερες από 40 χώρες. Στο 
πελατολόγιό της περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, το 
ξενοδοχείο «Four Seasons» στη Γενεύη, ο ουρανοξύστης 
∆ιεθνούς Eµπορίου ICC στο Χονγκ Κονγκ, το αεροδρόµιο 
JFK στη Νέα Υόρκη, το µεγαλύτερο εµπορικό κέντρο 
του Κουβέιτ «The Avenues Mall», το υπερπολυτελές 
«Swiss Hotel» στον Βόσπορο, καθώς και πολλές παγκό-
σµιες αλυσίδες καταστηµάτων, όπως η Tommy Hilfiger, 
η Burberry και η Cacharel. Στο κοµµάτι των αρωµάτων 
συνεργάζεται µε την ελβετική Givaudan που θεωρείται 
ηγέτης, αφού έχει 77 µονάδες παραγωγής αρωµάτων 
ανά τον κόσµο, ενώ µέσω της εξαγοράς της γερµανικής 
Drom απέκτησε εγκαταστάσεις παραγωγής σε Γερµανία, 
ΗΠΑ, Βραζιλία και Κίνα.

Η ελληνική εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 
2014, εν µέσω οικονοµικής κρίσης. Αυτός, άλλωστε, 
σύµφωνα µε τον κ. Τζιλαλή, ήταν και ο λόγος που δόθη-
κε πρωτίστως έµφαση στον τουριστικό τοµέα, ο οποίος 
ήταν και ο µοναδικός που εξακολουθούσε να δουλεύει 
τότε στην Ελλάδα. «Η πρώτη µας δουλειά ήταν µε τον 
“Αστέρα” Βουλιαγµένης, σιγά-σιγά, όµως, επεκταθήκαµε, 
εντάσσοντας στο χαρτοφυλάκιό µας και επιχειρήσεις από 
άλλους κλάδους. Πλέον, βλέπουµε µεγάλη ζήτηση από 
όλους τους επιχειρηµατικούς οµίλους του λιανεµπορίου»,
συνεχίζει, τονίζοντας πως η εταιρεία είναι κερδοφόρα, 
καταγράφοντας σηµαντική αύξηση στον κύκλο εργασι-
ών σε ετήσια βάση. Τα περιθώρια ανάπτυξης της συγκε-
κριµένης αγοράς στη χώρα µας είναι τεράστια, µε τον κ. 
Τζιλαλή να αναφέρει πως η Scent::Linq Hellas έχει 
ακόµη πολύ δρόµο να διανύσει.

Τα συστήµατα 
Η διάχυση του αρώµατος γίνεται µέσω ειδικών συστη-
µάτων, τα οποία συνδέονται είτε µέσω του κεντρικού 
κλιµατισµού είτε αποτελούν αυτόνοµες µονάδες. Οσον 

αφορά το κό-
στος, όπως υπο-
γραµµίζει ο 
επικεφαλής της 
εταιρείας, µπρο-
στά στα έξοδα 
marketing που 
κάνει µια επι-
χείρηση αυτό 
είναι αµελητέο. 
Ενδεικτικά, ένα 
κατάστηµα µέ-
χρι 250 τετρα-
γωνικά µέτρα 
µπορεί να αρω-
µατιστεί µε ένα 
κόστος της τά-
ξεως των 80 
ευρώ/µήνα. Η 
συντήρηση γί-
νεται σε µηνιαία 

βάση και τα οφέλη για τους επιχειρηµατίες είναι άκρως 
εντυπωσιακά. Σύµφωνα µε έρευνες:
■Η διάθεση των ανθρώπων βελτιώνεται κατά 40% όταν 
βρίσκονται σε ένα περιβάλλον µε ευχάριστο άρωµα. 
■ Τουλάχιστον το 60% των καταναλωτών επιλέγει ένα 
κατάστηµα ή ένα προϊόν λόγω του αρώµατος που ανα-
δίδεται, ενώ φαίνεται να παρατείνει και την παραµονή 
του σε αυτό κατά 25%.
■Οι καταναλωτές είναι πρόθυµοι να πληρώσουν 10%-
15% περισσότερο για ένα προϊόν σε ένα αρωµατισµένο 
κατάστηµα σε σύγκριση µε τo ίδιο προϊόν σε έναν χώρο 
χωρίς άρωµα.
■Το 91% των επισκεπτών ενός ξενοδοχείου εντυπωσι-
άζεται θετικά από µια ευχάριστη µυρωδιά και το 48% 
θέλει να επιστρέψει ξανά.

Οι καταναλωτές είναι 
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