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Company Profile

About Smell& Smile: 
Smell & Smile Company is doing their best to give central fragrances solutions 
and fragrance marketing. Relying on high quality equipment which works with 
Nano technique. It is considered as one of the best modern techniques. It 
relies on the pressure of the cold air inside the fragrance container. And then 
transforming it to small flying particles which spread in the air thanks to 
some small silent ventilators. This technique is featured by high security 
compared to other perfuming systems working with the heating system 
which results in speedy changes of the fragrance.
Smell & Smile Company is working to give a set of distinguished and 
multiple services including regular maintenance of the equipment and 
cleaning processes which are necessary for the equipment in addition 
to the possibility to change the fragrances and solutions in every visit 
according to your preferences.
Moreover, Smell& Smile Company is giving the guarantee of its 
components provided and manufactured by the company and this 
includes all the works related to the maintenance, cleaning and 
exchange.
The maintenance procedures take three days maximum and an 
alternative equipment is then offered. Smell & Smile company 
has a vast and varied set of fragrance solutions which suit all 
the tastes which has a high quality (Pure oils) without any gas 
or alcohol additions.
All the perfumes of Smell &Smile are imported from the 
best European factories which are featured by a good, pure 
and distinguished fragrance.
Our message:
Providing all what is modern and innovative in the field 
of fragrances and its use. And giving central fragrances 
solutions and marketing with perfumes with high 
quality.

Our vision:
To be a leading company in providing 

the solutions in the field of marketing 
with fragrances and central perfuming and 

improving the fragrance experience using 
the most innovative methods.

Our values:
-Sticking to the quality principles and coping 

with the global standards in the field of 
fragrances.

-Working to achieve a regular improvement by using 
the recent techniques

-Understanding and dealing with the customers’ needs 
and achieve them. Satisfy their needs and desires.



ومطابقــة  الجــودة  بمبــادئ  التمســك   -
مجــال  فــي  العالميــة  المواصفــات  أعلــى 

العطور .
واســتخدام  الدائــم  التطويــر  نحــو  الســعي   -

أحدث التقنيات الحديثة .
تلبيــة   ، وتحقيقهــا  العمــالء  احتياجــات  - فهــم 

لتطلعاتهم ورغباتهم .

قيم الشركة:

ــزي  ــر المرك ــول التعطي ــم حل ــى تقدي ــمايل (Smell&Smile) عل ــد س ــميل ان ــركة س ــل ش تعم
والتســويق بالرائحة ، وذلك باســتخدام أجهزة smell&smile عالية الجودة ، والتي تعمل بتقنية 
النانــو تكنولوجــي ، والتــي تعتبــر مــن أحــدث تقنيــات التعطيــر، والتــي تعتمــد علــى ضغــط 
الهــواء البــارد داخــل مســتوعب المحلــول العطــري ، ومــن ثــم تحويلــه إلــى جزيئــات 
متطايــرة فــي الهــواء ، وانتشــاره باســتخدام مــراوح صامتــة ، تعمــل علــى زيــادة فوحــان 
العطــر، وتتميــز هــذه التقنيــة الحديثــة باألمــان العالــي ، خالفــًا ألنظمــة التعطيــر األخــرى  

والتــي تعمــل بنظــام التســخين الحــراري ممــا يــؤدي إلــى ســرعة تغيــر رائحــة العطــر .
ــدة   ــزة والعدي ــات المتمي ــن الخدم ــة م ــم باق ــى تقدي ــركة smell&smile عل ــل ش تعم
والتــي تشــمل متابعــة األجهــزة بشــكل دوري ، والقيــام بكافــة أعمــال الصيانــة 
والتنظيــف الالزمــة لتلــك األجهــزة ، إضافــة إلــى إمكانيــة تغيــر الروائــح والمحاليــل 

العطرية في كل زيارة حسب الرغبة .
 كمــا وتقــدم شــركة smell&smile ضمانــًا لألجهــزة المقدمــة والمركبة مــن قبلها 

ــتبدال . ــف واالس ــة والتنظي ــال الصيان ــة أعم ــمل كاف ــذي يش ــن ، وال ــدة عامي لم
 وتســتغرق عمليــات الصيانــة عــادًة ثالثــة أيــام عمــل كحــد أقصــى ، ويتــم وضــع 
جهــاز بديــل ريثمــا يتــم االنتهــاء مــن أعمــال الصيانــة. كمــا ولــدى شــركة 
ــي  ــة ، والت ــل العطري ــن المحالي ــة م ــعة ومتنوع ــة واس smell&smile مجموع
تناســب جميــع األذواق ، والتــي تتميز بجودة عالية جــدًا (Pure oils) من دون أي 

إضافات غازية أو كحولية .
جميــع عطــورات شــركة ســميل انــد ســمايل (Smell&Smile) مســتوردة مــن 
ــة  ــة ، نقي ــرة ، فواح ــة عط ــاز برائح ــي تمت ــة والت ــع األوروبي ــل المصان أفض

ومتميزة .

العطــور  مجــال  فــي  ومبتكــر  حديــث  هــو  مــا  كل  تقديــم 
والتســويق  المركــزي  التعطيــر  حلــول  وتقديــم   ، واســتخداماتها 

بالرائحة ، عالية الجودة .

أن تكــون شــركة عطــور الطبيعــة وعالمتهــا التجاريــة ســميل انــد 
ــويق  ــول التس ــم حل ــي تقدي ــدة ف ــمايل (Smell&Smile) الرائ س
التعطيــر  تجربــة  وتحســين   ، المركــزي  والتعطيــر  بالعطــور 

باستخدام أكثر الطرق إبداعًا .

حول سيمل & سمايل

رسالة الشركة

رؤية الشركة

حول الشركة





Specification

المواصفات
: المدخل  الجهد 
: القدرة 
: الطاقة 
سعة الزجاجة          :
الوزن بالمحتوى    :
: األبعاد 
مدى التغطية      :
استهالك العطر    :
: الخامة 

USB ٥ فولت
١٫٥ وات

بطارية ليثيوم ٣٫٥ فولت
١٠٠ غرام

٢٢٠ غرام
٧٠*١٣٣ ملم

١٠ م٢
٠٫٠٢ - ٠٫١٠ ملم في الساعة

البالستيك

Input :
Capacity :
Power :
Cartridge : 
Net Weight      :
Dimension : 
Coverage :  
Consumption :
Martial :

USB 5V
1.5 W
3.5 volt lithium battery
100 G
220 G
133*70 mm
10 m2
0.10 - 0.2 ml/hr
Plastic

المنتجمميزات

ON /OFF When car
move/ stop

Portable & Rechargable

One touch button for
ON/OFF grade choice

ADVANTAGE
PRODUCT

APPLICABLE PLACE األماكن المتوافقة

Car Aroma Diffuser

10 Coveragem3

A601
Car Aroma DiffuserCar Aroma DiffuserCar Aroma Diffuser

101010 CoverageCoverageCoveragemmm333

AAA601601601

USB CABLE يعمل عن طريق

يتوفر بأربع توقيتات لعمل الجهاز

شكل أنيق وعصري مناسب لديكورات السيارات



Comercial Aroma Diffuser

50 Coveragem3

C200
Comercial Aroma DiffuserComercial Aroma DiffuserComercial Aroma Diffuser

505050 CoverageCoverageCoveragemmm333

CCC200200200
ADVANTAGE

PRODUCT
Battery USB Operation cabable

Bluetooth app control

Wall mounted / stand alone

المنتجمميزات

متوفر نوعين واحد يعمل بالتحكم عن بعد واآلخر يعمل يدوي

إمكانية التحكم بالجهاز مع التطبيق الخاص به بواسطة البلوتوث

إمكانية وضعه على الجدار وعلى سطح أي طاولة.

APPLICABLE PLACE األماكن المتوافقة

Specification

المواصفات
: المدخل  الجهد 
: القدرة 
: الطاقة 
سعة الزجاجة          :
الوزن بالمحتوى    :
: األبعاد 
مدى التغطية      :
استهالك العطر    :
: الخامة 

USB 5 فولت
٢ وات

يتم ارفاق ٣ بطاريات
١٠٠ غرام
٦٠٠ غرام

١٥٠*٦٠*١٥٠ ملم
٥٠ متر م٢

٠٫١٨ - ٠٫٢٠ ملم في الساعة
البالستيك

Input :
Capacity :
Power :
Cartridge : 
Net Weight      :
Dimension : 
Coverage :  
Consumption :
Martial :

5V USB
2 W
3 batteries are attached
100 g
600 g
150 * 60 * 150 mm
50 m3
0.20 - 0.18 mm per hour
Plastic



ADVANTAGE
PRODUCT

Bluetooth app control

Wall mounted / stand alone

المنتجمميزات

إمكانية التحكم بالجهاز مع التطبيق الخاص به بواسطة البلوتوث

إمكانية وضعه على الجدار وعلى سطح أي طاولة.

APPLICABLE PLACE األماكن المتوافقة

Specification

المواصفات
: المدخل  الجهد 
: القدرة 
سعة الزجاجة          :
الوزن بالمحتوى    :
: األبعاد 
مدى التغطية      :
استهالك العطر    :
: الخامة 

٥٠/٦٠/٢٤٠  فولت
٧ وات

٢٥٠ ملي
٤.٠ كيلو غرام

٣٥٧*١٣٣*١٣٥ ملم
١٢٠ م٣

٠.٠٢ - ٠٫١ ملم في الساعة
الحديد ، االكريليك ، األلومنيوم

Input :
Power :
Cartridge : 
Net Weight      :
Dimension : 
Coverage :  
Consumption :
Martial :

240V/50/60 HZ
7 W
250ml
4.0kg
357*133*135mm
120 m3
 2-0.1ml/h
Iron, acrylic, aluminum

Comercial Aroma Diffuser

120 Coveragem3

ACHome
Comercial Aroma DiffuserComercial Aroma DiffuserComercial Aroma Diffuser

120120120 CoverageCoverageCoveragemmm333

ACACACHomeHomeHome



المنتجمميزات

عملية التشغيل بسيطة . مع برنامج التوقيت ووظائف الذاكرة وضبط بشكل
متكرر .

تذبذب دائم مع نوع حركة دورية كهرومغناطيسية . والحد من احتكاك المحرك ،
بحيث تمكنه من تقليل الصوت أثناء العمل . 

يعمل بشكل متقطع لتوفير الطاقة وحماية البيئة . 

مزود ببرنامج توقيت ، حيث يتوقف الناشر تلقائيًا عن العمل وفقًا لإلعدادات
الخاصة بك ، مع تقليل إستهالك المحلول .

يعمل باللمس ، امكانية التحكم بالجهاز مع التطبيق الخاص به بواسطة البلوتوث 
وذو شكل جميل ومعاصر .

إمكانية وضع الشعار الخاص بكم .

ADVANTAGE
PRODUCT

Simple to operate, with timing program and memory
functions, do not need to repeatedly adjust
Permanent electromagnetic periodic oscillation motion
type pump, reducing the motor friction, so that can
decrease the working noise
Intermittent work, energy saving and environmental
protection
Timing program, the diffuser will automatically stop
working according your setting, save cost
Touch screen operation, beauty and fashion

The ability to put your own logo

APPLICABLE PLACE األماكن المتوافقة

Specification

المواصفات
: المدخل  الجهد 
: القدرة 
سعة الزجاجة          :
الوزن بالمحتوى    :
: األبعاد 
مدى التغطية      :
استهالك العطر    :
: الخامة 

٥٠/٦٠/٢٤٠  فولت
١٠ وات

٢٥٠ ملي
٣.٣٥ كيلو غرام
٢٤٠*٢٠٥*١٠٠ ملم

٣٠٠ م٣
١٫٥ - ٠٫٠٥ ملم في الساعة

الحديد ، االكريليك ، األلومنيوم

Input :
Power :
Cartridge : 
Net Weight      :
Dimension : 
Coverage :  
Consumption :
Martial :

240V/50/60 HZ
10 W
250ml
3.35 kg
100*205*240mm
300 m3
1.5-0.05ml/h
Iron, acrylic, aluminum

Comercial Aroma Diffuser

300 Coveragem3

AC100
Comercial Aroma DiffuserComercial Aroma DiffuserComercial Aroma Diffuser

300300300 CoverageCoverageCoveragemmm333

ACACAC100100100



APPLICABLE PLACE األماكن المتوافقة

Specification

المواصفات
: المدخل  الجهد 
: القدرة 
سعة الزجاجة          :
الوزن بالمحتوى    :
: األبعاد 
مدى التغطية      :
استهالك العطر    :
: الخامة 

٥٠/٦٠/٢٤٠  فولت
١٠ وات

٤٥٠ ملي
٤.٤ كيلو غرام

٢٦٦*٢٢٠*١٠٠ ملم
٦٠٠ م٣

١٫٩ - ٠٫٠٥ ملم في الساعة
الحديد ، االكريليك ، األلومنيوم

Input :
Power :
Cartridge : 
Net Weight      :
Dimension : 
Coverage :  
Consumption :
Martial :

240V/50/60 HZ
10 W
450 ml
4.4 kg
100*220*266mm
600 m3
1.9-0.05ml/h
Iron, acrylic, aluminum

المنتجمميزات

عملية التشغيل بسيطة . مع برنامج التوقيت ووظائف الذاكرة وضبط بشكل
متكرر .

تذبذب دائم مع نوع حركة دورية كهرومغناطيسية . والحد من احتكاك المحرك ،
بحيث تمكنه من تقليل الصوت أثناء العمل . 

يعمل بشكل متقطع لتوفير الطاقة وحماية البيئة . 

مزود ببرنامج توقيت ، حيث يتوقف الناشر تلقائيًا عن العمل وفقًا لإلعدادات
الخاصة بك ، مع تقليل إستهالك المحلول .

يعمل باللمس ، امكانية التحكم بالجهاز مع التطبيق الخاص به بواسطة البلوتوث 
وذو شكل جميل ومعاصر .

إمكانية وضع الشعار الخاص بكم .

ADVANTAGE
PRODUCT

Simple to operate, with timing program and memory
functions, do not need to repeatedly adjust
Permanent electromagnetic periodic oscillation motion
type pump, reducing the motor friction, so that can
decrease the working noise
Intermittent work, energy saving and environmental
protection
Timing program, the diffuser will automatically stop
working according your setting, save cost
Touch screen operation, beauty and fashion

The ability to put your own logo

Comercial Aroma Diffuser

600 Coveragem3

AC250
Comercial Aroma DiffuserComercial Aroma DiffuserComercial Aroma Diffuser

600600600 CoverageCoverageCoveragemmm333

ACACAC250250250



APPLICABLE PLACE األماكن المتوافقة

Specification

المواصفات
: المدخل  الجهد 
: القدرة 
سعة الزجاجة          :
الوزن بالمحتوى    :
: األبعاد 
مدى التغطية      :
استهالك العطر    :
: الخامة 

٥٠/٦٠/٢٤٠  فولت
١٥ وات

١٠٠٠ ملي
٥٫١ كيلو غرام

٣١٥*٢٢٥*١١٠ ملم
١٨٠٠ م٣

٤٫٤٥ - ٠٫٠٢ ملم في الساعة
الحديد ، االكريليك ، األلومنيوم

Input :
Power :
Cartridge : 
Net Weight      :
Dimension : 
Coverage :  
Consumption :
Martial :

240V/50/60 HZ
15 W
1000ml
5.1kg
110*225*315mm
1800 m3
4.45-0.2ml/h
Iron, acrylic, aluminum

المنتجمميزات

عملية التشغيل بسيطة . مع برنامج التوقيت ووظائف الذاكرة وضبط بشكل
متكرر .

تذبذب دائم مع نوع حركة دورية كهرومغناطيسية . والحد من احتكاك المحرك ،
بحيث تمكنه من تقليل الصوت أثناء العمل . 

يعمل بشكل متقطع لتوفير الطاقة وحماية البيئة . 

مزود ببرنامج توقيت ، حيث يتوقف الناشر تلقائيًا عن العمل وفقًا لإلعدادات
الخاصة بك ، مع تقليل إستهالك المحلول .

يعمل باللمس ، امكانية التحكم بالجهاز مع التطبيق الخاص به بواسطة البلوتوث 
وذو شكل جميل ومعاصر .

إمكانية وضع الشعار الخاص بكم .

ADVANTAGE
PRODUCT

Simple to operate, with timing program and memory
functions, do not need to repeatedly adjust
Permanent electromagnetic periodic oscillation motion
type pump, reducing the motor friction, so that can
decrease the working noise
Intermittent work, energy saving and environmental
protection
Timing program, the diffuser will automatically stop
working according your setting, save cost
Touch screen operation, beauty and fashion

The ability to put your own logo

Comercial Aroma Diffuser

1800 Coveragem3

AC600
Comercial Aroma DiffuserComercial Aroma DiffuserComercial Aroma Diffuser

180018001800 CoverageCoverageCoveragemmm333

ACACAC600600600



APPLICABLE PLACE األماكن المتوافقة

Specification

المواصفات
: المدخل  الجهد 
: القدرة 
سعة الزجاجة          :
الوزن بالمحتوى    :
: األبعاد 
مدى التغطية      :
استهالك العطر    :
: الخامة 

٥٠/٦٠/٢٤٠  فولت
١٥ وات

١٠٠٠ ملي
٥٫١ كيلو غرام

٣١٥*٢٢٥*١١٠ ملم
١٨٠٠ م٣

٤٫٤٥ - ٠٫٠٢ ملم في الساعة
الحديد ، االكريليك ، األلومنيوم

Input :
Power :
Cartridge : 
Net Weight      :
Dimension : 
Coverage :  
Consumption :
Martial :

240V/50/60 HZ
15 W
1000ml
5.1kg
110*225*315mm
1800 m3
4.45-0.2ml/h
Iron, acrylic, aluminum

المنتجمميزات

عملية التشغيل بسيطة . مع برنامج التوقيت ووظائف الذاكرة وضبط بشكل
متكرر .

تذبذب دائم مع نوع حركة دورية كهرومغناطيسية . والحد من احتكاك المحرك ،
بحيث تمكنه من تقليل الصوت أثناء العمل . 

يعمل بشكل متقطع لتوفير الطاقة وحماية البيئة . 

مزود ببرنامج توقيت ، حيث يتوقف الناشر تلقائيًا عن العمل وفقًا لإلعدادات
الخاصة بك ، مع تقليل إستهالك المحلول .

يعمل باللمس ، امكانية التحكم بالجهاز مع التطبيق الخاص به بواسطة البلوتوث 
وذو شكل جميل ومعاصر .

إمكانية وضع الشعار الخاص بكم .

ADVANTAGE
PRODUCT

Simple to operate, with timing program and memory
functions, do not need to repeatedly adjust
Permanent electromagnetic periodic oscillation motion
type pump, reducing the motor friction, so that can
decrease the working noise
Intermittent work, energy saving and environmental
protection
Timing program, the diffuser will automatically stop
working according your setting, save cost
Touch screen operation, beauty and fashion

The ability to put your own logo

Comercial Aroma Diffuser
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المنتجمميزات

يغطي مساحة كبيرة.

يركب في أجهزة التكييف المركزي.

سعة المحلول ٢٫٥ لتر

الجهاز قوي جدًا ورائحته تدوم لوقت طويل.الجهاز قوي جدًا ورائحته تدوم لوقت طويل.

يركب في أجهزة التكييف المركزي مع إمكانية إيصال الرائحة إلى جميع الغرف.

APPLICABLE PLACE األماكن المتوافقة

ADVANTAGE
PRODUCT

Large coverage
HVAC
2.5L1capacity
The machine is very strong and its
fragrance lasts for a long time
Installed in central air conditioning
with the possibility of delivering odor
to all rooms

Specification

المواصفات
٥٠/٦٠/٢٤٠  فولت

١٢ وات
٢٫٥ لتر

٢٫٧٥  كغ
١٩٥*١٦٠*١٤٨ ملم

٢٥٠٠ م٣
قائم بذاته - التكييف المركزي

ألمنيوم

: المدخل  الجهد 
: القدرة 
سعة الزجاجة          :
الوزن بالمحتوى    :
: األبعاد 
مدى التغطية      :
استهالك العطر    :
: الخامة 

Voltage :
Power :
Cartridge : 
Net Weight      :
Dimension : 
Coverage :  
Consumption :
Martial :

240V/50/60 HZ
12 W
2.5 L
2.75 kgs
195*160*148 mm
2500 m3
HVAC , stand-alone
Aluminum

Comercial Aroma Diffuser
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Specification

المنتجمميزات

المواصفات
٥٠/٦٠/٢٤٠  فولت

٢٥ وات
٢٫٥ لتر * ٢

٤٫٢  كغ
 ٢٥٥*١٥٣*١٥٧ ملم

٥٠٠٠ م٣
قائم بذاته - التكييف المركزي

ألمنيوم

: المدخل  الجهد 
: القدرة 
سعة الزجاجة          :
الوزن بالمحتوى    :
: األبعاد 
مدى التغطية      :
استهالك العطر    :
: الخامة 

Voltage :
Power :
Cartridge : 
Net Weight      :
Dimension : 
Coverage :  
Consumption :
Martial :

240V/50/60 HZ
25 W
2.5 L *2
4.2 kgs
255*153*157 mm
5000 m3
HVAC , stand-alone
Aluminum

ADVANTAGE
PRODUCT

Twin atomizer head with large atomization
HVAC
2.5L2capacity
It carries a unique and separate design
where the solution pack is far from the
device and works fragmentation system
Easy to install and maintain Its purpose
is to cover large areas such as airports
centers Major exhibitions - malls ... etc

APPLICABLE PLACE األماكن المتوافقة

مزود برأسين للضخ مع مضخة كبيرة

يركب في أجهزة التكييف المركزي

عبوتين كبيرتين للمحلول كل واحدة ٢٫٥ لتر

يحمل تصميم فريد ومنفصل حيث عبوة المحلول تكون بعيدة عن الجهاز ويعمل 
بنظام تفتيت جزيئات العطر.

سهل التركيب والصيانة هدفه تغطية المساحات الكبرى مثل المطارات - مراكز 
المعارض الكبرى - والموالت ...إلخ

Comercial Aroma Diffuser
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PERFUMER

CHRISTIAN PROVENZANO
GLOBAL DIRECTOR OF PERFUMERY

"IN ORDER TO BE IRREPLACEABLE ONE MUST ALWAYS BE DIFFERENT"

CHRISTIAN IS A TRULY INSPIRATIONAL PERFUMER WITH A PASSION AND 
DEDICATION FOR FRAGRANCE. HE EMBARKED ON HIS CAREER IN 
PERFUMERY WITH THE DUTCH FIRM MASCHMEIJER AND LATER 
NAARDEN WHERE HE TRAINED IN THE LABORATORY. AFTER A SPELL AT 
ZIMMERMAN HOBBS CHRISTIAN MOVED TO TAKE A POSITION AT 
FRITSCHE DODGE & OLCOTT WHERE HE ESTABLISHED HIS REPUTATION 
AS AN INTERNATIONAL PERFUMER.

CHRISTIAN WAS RECRUITED BY CPL AROMAS 
IN 1989 TO JOIN AS SENIOR PERFUMER, 
LATER TO BECOME GLOBAL DIRECTOR OF 
PERFUMERY.CHRISTIAN HAS AN UNDISPUTED 
REPUTATION FOR CREATING SUCCESSFUL AND 
ORIGINAL COMPOSITIONS. HE IS BASED AT 
CPL DUBAI'S CREATIVE CENTER WHERE HE 
LEADS THE GROUPS TEAM OF 30 PERFUMERS 
WORLDWIDE.

HE IS RECOGNIZED AS AN AUTHORITY ON 
ORIENTAL AND ARABIC FRAGRANCES WITH 
MAJOR SUCCESSES IN THIS 
SECTOR.ELSEWHERE, CHRISTIAN HAS 
CREATED WINNING FRAGRANCES FOR AGENT 
PROVOCATEUR, KILIAN, JASPER CONRAN 
AND MANY OTHERS.

AGENT PROVOCATEUR SIGNATURE (2001) FIFI AWARD WINNER

AGENT PROVOCATEUR MAITRESSE (2006) FIFI AWARD WINNER

C FOR MEN BY CLIVE CHRISTIAN (2010)
V FOR MEN BY CLIVE CHRISTIAN (2012)

 NEMER BY THE VICTORIOUS (2012)
BLUE SAPPHIRE BOADICEA THE VICTORIOUS (2013)

AS SAWIRA BY PENHALIGONS (2014)
IMMORTAL OUD BY AMADO (2014)
DUBAI MEYDAN NABEEL (2014)

PEARL OUD DOHA BY KILIAN (2015)
JASPER CONRAN FOR MEN (2015)
HALFETI BY PENHALIGONS (2015)

ARABIAN HERITAGE BY AMADO (2016)

FINE FRAGRANCE WINS

CHRISTIAN PROVENZANO









Fragrance Oils
Smell & Smile has a vast and varied set of 
fragrance solutions which suit all the tastes
which has a high quality (Pure oils) without any 
gas or alcohol additions.
All the perfumes of Smell &Smile are imported 
from the best European factories which are 
featured by a good, pure and distinguished 
fragrance.

It is store chains and service providers attract 
customers with a pleasant shopping atmosphere 
often realized by installing scent 
diffusers to evaporate overwhelming   fragrances. 

The shops with pleasant scent not only can attract 
customer into the shop and stay longer time but 
also can amplify your brand identity.

الزيوت العطرية
مــن ومتنوعــة  واســعة  مجموعــة  لديهــا   Smell & Smile

ــي ذات  ــع األذواق، وه ــب جمي ــي تناس ــة الت ــول العطري الحل

ــاز أو  ــن الغ ــات م ــدون أي إضاف ــة) ب ــوت نقي ــة (زي ــودة عالي ج

الكحول.

ــع  ــل املصان ــن أفض ــتوردة م ــور Smell & Smile مس ــع عط جمي

للطبيعــة وأقــرب  عاليــة  جــودة  ذات  وهــي  األوروبيــة 

ــا مــا يتــم تحقيقــه عــن  جــذب العمــالء بجــو تســوق ممتــع غالبً

ــرة  ــزة وغام ــح ممي ــرش روائ ــري تن ــزة تعط ــب أجه ــق تركي طري

جــذب  عــىل  املتاجــر  يف  اللطيفــة  الرائحــة  دور  يقتــرص  ال 

العميــل ومســاعدته يف البقــاء  لفــرتة أطــول فحســب ولكــن 

ميكن أيًضا تدخل يف تصميم هوية عالمتك التجارية أيضا.
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families

  Sweets

GARDENIA

FR
UIT

PA
SS

IO
N

 SWEET DREAM 

COOKIE
COFFEE

BAKHOUR

NARCISSE

GABRIELLE

 WATER

GARDENIA

GREEN FLORAL

fr��ra��is Some Of Our Oils بعض الزيوت العطرية لدينا

FRUIT AND SWEETS COLLECTION
مجموعة الفواكه والحلويات

املجموعة الفرنسية

املجموعة الرشقية
املجموعة الخاصة

مجموعة الزهور

PASSION
TROPICAL FRUIT
GOLDEN DREAM

French  Collection

CABOTINE NEW
ENTICE
GOLDAS
MIKE M
RALF
SARAH
VERY CLEAN
NIGHT SHIFT
LEMON GRASS
SARREL

Oriental  Collection

BAKHOUR 
BLACK OUD
IRIS
SENSE
OUD MALAKI
WHITE AMBER
OUD AND WOOD 

Special Collection

CHOCOLATE TRUFFLE
COOKIE & CREAM

Flowers  Collection

FLOWERS
GARDENIA
HARMONY
LAVENDER
MEDNIGHT NEROLI
PATCHOULI
FOR YOU
PINE
KING JASMIN
BROWN ORCHID
HOTEL
LAVENDER 2
LUXURY
SPLASH FLOWERS





A L  A H S A  C H A M B E R

soso

����������������������



�����������������






