


Lõhnaturundus on maailma 
kiiremini kasvav turunduse liik

Inimesel piisab 0,1 sekundist, et lõhn endale meelde jätta. 
Mälust leiab aju kogetud lõhna üles 0.1 sekundiga. Meie aju 
mälus  on umbes 10 000 erinevat lõhna. 

Mulje kohast kus viibime annavad meile aistingud

Turunduslõhnad peavad olema kvaliteetsed, kuna meie 
haistmismeel on väga täpne. Tähtis on, et õige lõhn oleks 
õiges kohas.

Ütlus: “Aistingud suunavad inimest, mitte inimene ei suuna 
aistinguid” tasub võtta arvesse ettevõtte miljöö 
kujundamisel. 

Lõhnadel on kolm ülesannet turunduses:

● Tugevdada brändi ja olla osa brändist
● Lisada müüki
● Peita ebameeldivad lõhnad, et kliendil ei tekiks 

negatiivset muljet teie ettevõttest



Kus ja mis lõhnu kasutada

Hotellide ja jõusaalide retseptsioonid

Valikus on palju interjööri lõhnu. Retseptsiooni 
lõhnastamine on väga oluline, kuna kliendi esmamulje 
luuakse sisseastudes.

Hotellide koridorid ja aulad

Erinevad interjöörilõhnad, roheline tee, maitsestatud 
apelsin, kohvi, rohelised lehed, sandlipuu, valge orhidee. 

Toidupoed, kohvikud ja teenindusjaamad

Meie lõhnavalikust leiab paljude tootegruppide lõhnu, 
apelsin, värske sai, valge šokolaad, pruun suhkur, basiilik 
jne.
Baarid ja ööklubid

Kakao, kohvi, apelsin, kookos, greip, melon, pinacolada, 
mojito, brandy.

Sanitaarruumid

Sanitaarruumides kui ka nende ümbruses võiks lõhnata 
näiteks, vanilje, lemongrass, värske pesu, puuvill jne. 



EARTH/NATURE

Sparkling water
Herbals
Chamomile
White orchid
Eucalyptus (eukalüpt)
White flower
Lavendel (lavendel)
Magnolia
Green Forest
Green leaves
Lemon Blossom
Mint
Peppermint 
(piparmünt)
Sandalwood 
(sandlipuu)
Nectar
Berberries (puu)
Amber (merevaik)

EXOTIC FRUITS

Passion
Grapes (viinamari)
Melon
Kiwi
Mango delicious
Mango delight
Citrus valley
Green apple (roheline õun)
Raspberry (vaarikas)
Strawberry delight 
Papaya grape
Mango fresh
Cherry (kirss)
Coconut (kookos)
Pomegranate 
delight(granaatõun)
Strawberry (maasikas)
Orange (apelsin)

HOME FRAGRANCES

Green tea (roheline tee)
Tea pearls (tee pärlid)
Coffee (kohvi)
Pinacolada (kokteil)
Frozen mojito (jää mojito)
Lemon pie (sidruni kook)
Grandma´s cake
Apple pie (õuna kook)
Homemade cookies
French baguette
Bread (sai)
Beaf (lihakaste, puljong

Lõhnade nimekiri:

SWEET PRODUCTS
Bown sugar (pruun suhkur)
Caramel
Vanilla
White chocolate (valge
šokolaad)
Dark chocolate (tume
šokolaad)
Bitter almond (mõru mandel)
Orange cinnamon (apelsin
kaneel)
Sweet memories (karamelli
kommid)
Tutti-frutti (kommid)
Brandy



WELFARE FRAGRANCES

Antistress
Harmony
Relax
Water spa
Awake
Sunrise
Secret
Magic
Addiction
Adorable
Impressive
Romance
Sensual
Charm
Unforgettable
Adventure
Feelings
Blue velvet
Fresh blue
Mystery
Breeze
Cool river
Escape
Sensitive touch
Premium fragrance/Oriental nights
Premium fragrance/Amore

OTHER

Tommy
Musk
Cryptic
Cyclades
Femme
Venice
Voyage
Baby powder
Fresh office

CLEAN ROOMS/HOTELS

Soft (puhas pesu)
Silk
Cotton (värsked linad)
SMOKE NEUTRALIZER
Odor neutralizer
(suitsulõhna eemaldaja)

Lõhnade nimekiri:


