
Mekanlara koku giydirmek
igin 2009'da kurulan Bran-

zessence, her markaya ozel ko-
kular iiretebiliyor. Gelecek plan-
bn arasmda ozellikle evlerde yer
almak olan markayla ilgili merak
rr=ilerimizi Hello ekibi olarak iki

r:ak Niso Kalaonra ve Gonca
Hunca'ya sorduk.

HELLO!: Brandessence'dan
bize biraz bahseder misiniz?

Niso Kalaonra: Brandessen-
;e. koku ozii anlamma geliyor.
Aslmda mekanlara ozel kokular
uretiyoruz ve kiigiik cihazlara yer-
_=jtirilen kartu§lar sayesinde bu-
lundugu yerin guzel kokmasmi
-aghyoruz.

HELLO!: Kokulari neye gore
uretiyorsunuz, mekana uygun
kokuyu nasil belirliyorsunuz?

Gonca Hunca: Bu i§ pazarla-
ma tecriibesi gerektiriyor aslmda.
Marka igin dogru kokuyu bulmak
~iiz sati§ yapmak gibi olmuyor
pek. Biz her markaya igin ayn bir
calisma siiresi ayinyoruz, yakla§ik
uc ay boyunca mekanm dekoras-
yonu, renkleri, i§iklandirmasi, mii-
zigi ve hedef kitlesi konusunda
cahsiyoruz. Bu zaman zarfinda
markaya yakigacak dogru esansi
ya koku kuttiphanemizden segi-
yoruz ya da tamamen mu§teriye
ozel bir koku yaratiyoruz.

HELLO!: Koku kutiiphane-
nizde ne ce§it kokular var?

N. Kalaonra: Otellerde, evler-
de, kafelerde ya da magazalarda
kullamlan kokular bulunuyor. Te-
mizlik esansmda gigek kokusuna,
kahve kokusundan marka igin
uretilmis. ozel kokulara kadar bir-
gok ge§it sunuyoruz.

HELLO!: Brandessence'in di-
ger spreylerden ya da ev koku-
larmdan farki nedir?

N. Kalaonra: Brandessence,
diger iiriinler gibi alkol, itici gaz
ya da yanici bir madde igermiyor.
Son derece saglikli ve guvenli bir
uriin. Kiituphanemizdeki esans-
lar, kotii kokulan diger iiriinler gi-
bi maskelemiyor, naturalize edi-
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yor. Maskeleme olmadigi igin de
ortamdaki istenmeyen koku ta-
mamen yok oluyor.

HELLO!: Brandessence'in
mekanlarda ya da evde kulla-
nimi kolay mi? Kvirulum ve dii-
zenegi anlatir mismiz?

G. Hunca: Tamamen prog-
ramlanabilir bir cihazm igine yer-
le§tirilen bir kartu§, ortamm yakla-
§ik iki ay kadar istediginiz §ekilde
kokmasmi sagliyor. Dekorasyonla
uyum saglayan bu cihazlar kiigiik
oldugu igin yer kaplamiyor hatta
istenirse saklanabiliyor. Anti aler-
jik ve iistelik solunuma da higbir
zarar vermeyen cihazlarm, zaman
ve seviye ayari kolaylikla yapila-
hilivor. f'lsrelik secilen koku. etra-

fa esjt ve homojen bir §ekilde ya-
yihyor.

HELLO!: Gelecek planlarmiz
nedir?

N. Kalaonra: Gonca'yla biz
iiniversiten arkada§iz, 2009'da
Brandessence'i kurdugumuzdan
beri, yurtdigmdaki gibi bir formu
burada yakalamayi gok istiyoruz.
§imdiye kadar daha biiyiik mar-
kalara hizmet verdik, bununla
beraber artik evlere girmeyi he-
defliyoruz.
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