
MARKETING 
OLFATIVO 

O QUE É? 



MARKETING OLFATIVO 
 ALÉM DO QUE SEUS OLHOS PODEM VER. 

Uma pesquisa conduzida pela Universidade 
Rockfeller, indicou que 35% da memorização 
vêm do olfato e 5% da visão. Hoje em dia, o 
marketing procura ferramentas que causem um 
impacto emocional, produzindo uma 
identificação com o consumidor. 

Pesquisas na Alemanha chegaram à conclusão 
de que o uso de fragrâncias personalizadas em 
pontos de venda produz inúmeros benefícios. O 
levantamento aponta números expressivos: 16% 
de prolongamento no tempo de permanência 
das pessoas no local; aumento de 15% na 
probabilidade de compra; e crescimento de 
vendas de no mínimo 6%. Os resultados são 
atribuídos à capacidade do aroma permitir o 
poder de negociação. Já que induz a mudanças 
de humor e de comportamento, tanto da 
clientela como da equipe interna de trabalho. 



Que tal uma fragrância 
personalizada para sua empresa, 
para sua marca? 
não sabe como fazer? você não 
precisa se preocupar, a Magistris 
do Brasil faz tudo para você! 
 



SUA MARCA AQUI 

Temos uma linha de 
produtos desenvolvidos, 
onde você pode colocar a 
sua “Marca.” A Terceirização 
é o serviço ideal para o 
empreendedor que não 
precisa se preocupar com o 
processo produtivo. 



Você se concentra nas vendas e 
nós fazemos tudo para você! 

Conheça alguns itens da  nossa linha de produtos já 
desenvolvidos. 



DIFUSORES E  
AROMATIZADORES 

Marketing Olfativo é uma técnica 
sensorial que consiste em transmitir a 
identidade da marca por meio de uma 

fragrância exclusiva para que ela, 
pulverizada no ambiente, cause uma 

percepção positiva e fixe a essência da 
sua marca no cliente. 

CRIAMOS A SUA FRAGRÂNCIA 
EXCLUSIVA! 

 



É importante integrar 
todos os sentidos do 
consumidor para que 
ele se sinta parte da 

marca e crie um 
vínculo emocional, 

valorizando-a. 



Embalagens sugestivas  

DIFUSORES DE AMBIENTE 145/240ml 

FRAGÂNCIAS INESQUECIVEIS 

 CAMOMILA 

 CAPIM LIMÃO 

 ROSAS 

 VERBENA 

 FLOR DE LARANJEIRA 

 LAVANDA 

 FLOR DE LOTUS 

 



SABONETES LÍQUIDOS 
E você pode complementar os difusores e 

aromatizadores com sabonetes líquidos! 
Fórmulas suaves, refrescantes, acalmam e 

perfumam suavemente a pele.  

Sabonete Líquido com a sua fragrância personalizada! 

Embalagens sugestivas  



E que tal fazer Kits para que seu cliente possa 
presentear alguém?  



Teremos enorme prazer em 
transformar seu sonho em 

realidade! 
Crie sua marca própria de 

Cosméticos. 



@magistrisdobrasil 
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CONTATO 
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