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ِبرند تجاری شما با رایحه ای خاص پیوند می خورد
با انتشار رایحه ای دلخواه در محیط، فضایی دلنشین و تاثیر گذار برای مخاطبین 
خود ایجاد کنید. مکان هایی که با رایحه ای خاص و دلپذیر آمیخته شده اند 
به تقویت  بلکه  به سوی شما سوق می دهند  را  بیشتری  تنها مشتریان  نه 
برند تجاری شما نیز کمک شایانی خواهند کرد. این شرکت با در اختیار داشتن 
مجهزترین کارخانه و البراتوار ساخت عطر، امکان ساخت رایحه اختصاصی شما 

را فراهم آورده است.
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بازاریابی رایحه قدرتمندترین شیوه نفوذ به اذهان نسل آینده می باشد. رایحه قدیمی ترین و 
موثرترین شیوه ای است که انسان از طریق آن دنیا را معنی می کند. حس بویایی قوی ترین و 
طوالنی ترین تاثیر را در ذهن مخاطب ایجاد کرده و تجربه ای متفاوت را برای او رقم می زند. رایحه 
ای لذت بخش افراد بیشتری را به یک فروشگاه جذب می کند و باعث می شود مراجعین با حس 

شادابی و طراوت، مدت زمان بیشتری را برای خرید سپری کنند. 

همه می دانیم که یک رایحه خاص چگونه خاطره ای قدیمی از یک قسمت از زندگی، مکان یا محصولی 
را بطور خودکار یادآوری می کند. عطر ها همه افکار و تجربیات مربوط به یک برند را به هم پیوند زده 
و به صورت ناخودآگاه خاطرات گذشته شما را بازیابی می کنند. امروزه برندهای معروف دنیا با ایجاد 
یک رایحه خاص و مداوم در محیط، گامی بزرگ در عرصه مارکتینگ برداشته و با ایجاد یک حس بی 

نظیر به راحتی در ذهن مخاطبین نفوذ کرده اند.

رایحه های خاص که در فضا پخش شده اند روی مکانیزم تصمیم گیری افراد اثر مثبت گذاشته و 
به افزایش فروش و تقویت برند شما کمک شایانی خواهند کرد. به همین دلیل است که برندهای 
صاحب سبک در دنیا سرمایه گذاری روی رایحه سازی را افزایش می دهند. رایحه ها همیشه در 

حافظه افراد ماندگار هستند.

ُگلبیــز یکــی از زیــر مجموعــه هــای ُهلدینــگ نیــک آرویــن آســیا مــی باشــد که بصــورت تخصصــی و با 
ســابقه ای طوالنــی در زمینــه تولیــد عطــر و عطــر افشــانی محیطــی و بــا تکیــه بــر دانــش فنــی نیــروی 
کار متخصــص ایرانــی  و بــا بهــره گیــری از بهتریــن ماشــین آالت، در ایــران فعــال بــوده و در طــول 
مــدت عملکــرد خــود رضایــت خاطــر مشــتریان را در همــه زمینــه هــا فراهــم آورده اســت. ضمنــاً 
ــا در اختیــار داشــتن مجهزتریــن کارخانــه و البراتــوار ســاخت عطــر، امــکان ســاخت  ایــن شــرکت ب
ــن شــرکت دارای مجــوز از وزارت  رایحــه اختصاصــی شــما را فراهــم آورده اســت. محصــوالت ای

بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو مــی باشــند. 
 CE در ایــران مــی باشــد کــه دارای گواهینامــه Scent ُگلبیــز نماینــده رســمی و انحصــاری شــرکت
و FCC از اروپــا و آمریــکا اســت و محصــوالت آن بــه بیــش از 100 کشــور در اروپــا، آســیا، آفریقــا، 
آمریــکای شــمالی، آمریــکای جنوبــی و اقیانوســیه صــادر مــی شــود و بــه بیــش از 2 میلیــون مشــتری 
ــانی  ــر افش ــه و عط ــوع رایح ــد 200 ن ــا تولی ــرکت ب ــن ش ــون ای ــم اکن ــد. ه ــی کن ــه م ــات ارائ خدم
محیطــی 3500 مــکان مختلــف، تامیــن کننــده نیــاز بســیاری از برندهــای معتبــر، مراکــز خریــد، هتــل 
هــا، شــرکت هــای هواپیمایــی، رســتوران هــا و ... در کشــور مــی باشــد. مفتخــر هســتیم دســتگاه 
هــای عطرافشــان بــا برنــد GOLBIZ را بــا یــک ســال گارانتــی و ده ســال خدمــات پــس از فــروش  

ارائــه نماییــم.



130 x 65 :)ابعاد )قطر، ارتفاع
فضای پوشش دهی: 70 متر مکعب 

ظرفیت مخزن اسانس: 20 میلی لیتر
مصرف انرژی: 3 وات
وزن خالص: 400 گرم

تکنولوژی پیشرفته اولتراسونیک
امکان استفاده از رایحه های مختلف

امکان شستشوی مخزن اسانس

.....

.
قابلیت ها

مشخصات

..
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TC80

FRAGRANCES MAKE US 
DREAM



192 x 63 x 210 :)ابعاد )طول، عرض، ارتفاع
فضای پوشش دهی: 120 متر مکعب 

ظرفیت مخزن اسانس: 100 میلی لیتر
مصرف انرژی: 2 وات

وزن خالص: 1/1 کیلو گرم
رنگ: سفید، مشکی

زمان بندی تمام روزهای هفته
تکنولوژی پیشرفته نانو

امکان استفاده از رایحه های مختلف
عطر افشانی محیطی یکنواخت 

تنظیم شدت پاشش رایحه
امکان شستشوی مخزن اسانس

امکان نصب روی دیوار
کار با باطری و برق

صفحه نمایشگر دیجیتال
استفاده به عنوان آروما ِتراپی

......

..........

قابلیت ها

مشخصات
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SCENT IS ALMOST LIKE 
YOUR LOGO IN THE AIR

C200



288 x 110 :)ابعاد )قطر، ارتفاع
فضای پوشش دهی: 200 متر مکعب 

ظرفیت مخزن اسانس: 120 میلی لیتر
مصرف انرژی: 3 وات

وزن خالص: 1/8 کیلو گرم
رنگ: طالیی، نقره ای

زمان بندی تمام روزهای هفته
تکنولوژی پیشرفته نانو

امکان استفاده از رایحه های مختلف
عطر افشانی محیطی یکنواخت 

تنظیم شدت پاشش رایحه
امکان شستشوی مخزن اسانس
صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی
استفاده به عنوان آروما ِتراپی

......

........

قابلیت ها

مشخصات
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SE8150

IMPROVE YOUR BRAND



WE HELP BRANDS TO
 DESIGN SUITABLE 

SCENT

127 x 121 x 161 :)ابعاد )طول، عرض، ارتفاع
فضای پوشش دهی: 100 الی 300 متر مکعب 

ظرفیت مخزن اسانس: 160 میلی لیتر
مصرف انرژی: 6 وات

وزن خالص: 1/2 کیلو گرم
رنگ: نقره ای

زمان بندی تمام روزهای هفته
تکنولوژی پیشرفته نانو

امکان استفاده از رایحه های مختلف
عطر افشانی محیطی یکنواخت 

تنظیم شدت پاشش رایحه
امکان شستشوی مخزن اسانس
امکان نصب روی سقف و دیوار
استفاده به عنوان آروما ِتراپی

قابلیت کنترل با اپلیکیشن موبایل

......

........

قابلیت ها

مشخصات
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D300

.



SCENT ARE THE ONLY 
SENSATIONS THAT 

TRAVEL A DIRECT PATH 
TO THE EMOTIONAL 

AND MEMORY CENTERS 
OF THE BRAIN

210 x 80 x 200 :)ابعاد )طول، عرض، ارتفاع
فضای پوشش دهی: 100 الی 300 متر مکعب 

ظرفیت مخزن اسانس: 120 میلی لیتر
مصرف انرژی: 5 وات

وزن خالص: 3 کیلو گرم
رنگ: مشکی

زمان بندی تمام روزهای هفته
تکنولوژی پیشرفته نانو

امکان استفاده از رایحه های مختلف
عطر افشانی محیطی یکنواخت 

تنظیم شدت پاشش رایحه
امکان شستشوی مخزن اسانس

امکان نصب روی دیوار
صفحه نمایشگر دیجیتال

استفاده به عنوان آروما ِتراپی

......

.........

قابلیت ها

مشخصات
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E200



ALL IT TAKES IS ONE 
SCENT TO BRING BACK A 
THOUSAND MEMORIES

486 x 146 :)ابعاد )قطر، ارتفاع
فضای پوشش دهی: 300 الی 1000 متر مکعب 

ظرفیت مخزن اسانس: 500 میلی لیتر
مصرف انرژی: 6 وات

وزن خالص: 4/4 کیلو گرم
رنگ: نقره ای

زمان بندی تمام روزهای هفته
تکنولوژی پیشرفته نانو

امکان استفاده از رایحه های مختلف
عطر افشانی محیطی یکنواخت 

تنظیم شدت پاشش رایحه
امکان شستشوی مخزن اسانس

قابلیت کنترل با اپلیکیشن موبایل
قابلیت بلوتوث

استفاده به عنوان آروما ِتراپی

......

.........

قابلیت ها

مشخصات
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L1000



314 x 91 x 230 :)ابعاد )طول، عرض، ارتفاع
فضای پوشش دهی: 300 الی 1000 متر مکعب 

ظرفیت مخزن اسانس: 500 میلی لیتر
مصرف انرژی: 6 وات

وزن خالص: 3/57 کیلو گرم
رنگ: سفید، مشکی

زمان بندی تمام روزهای هفته
تکنولوژی پیشرفته نانو

امکان استفاده از رایحه های مختلف
عطر افشانی محیطی یکنواخت 

تنظیم شدت پاشش رایحه
امکان شستشوی مخزن اسانس

امکان نصب روی دیوار
قابلیت توربو

صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی
استفاده به عنوان آروما ِتراپی

قابلیت اتصال به کانال های تهویه 

......

..........

قابلیت ها

مشخصات

.
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SSD008

LET YOUR SPACE TELL 
STORY



287 x 87 x 232 :)ابعاد )طول، عرض، ارتفاع
فضای پوشش دهی: 300 الی 1000 متر مکعب 

ظرفیت مخزن اسانس: 500 میلی لیتر
مصرف انرژی: 8 وات

وزن خالص: 3/6 کیلو گرم
رنگ: سفید

زمان بندی تمام روزهای هفته
تکنولوژی پیشرفته نانو

امکان استفاده از رایحه های مختلف
عطر افشانی محیطی یکنواخت 

تنظیم شدت پاشش رایحه
امکان شستشوی مخزن اسانس

امکان نصب روی دیوار
قابلیت کنترل با اپلیکیشن موبایل

صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی
استفاده به عنوان آروما ِتراپی

قابلیت اتصال به کانال های تهویه 

......

..........

قابلیت ها

مشخصات

.
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SCENT IS THE MOST 
POWERFUL TRIGGER

W600



ALL IT TAKES IS ONE 
SCENT TO BRING BACK A 
THOUSAND MEMORIES

638 x 221 :)ابعاد )قطر، ارتفاع
فضای پوشش دهی: 500 الی 2000 متر مکعب 

ظرفیت مخزن اسانس: 880 میلی لیتر
مصرف انرژی: 10 وات

وزن خالص: 6/1 کیلو گرم
رنگ: نقره ای

زمان بندی تمام روزهای هفته
تکنولوژی پیشرفته نانو

امکان استفاده از رایحه های مختلف
عطر افشانی محیطی یکنواخت 

تنظیم شدت پاشش رایحه
امکان شستشوی مخزن اسانس

قابلیت کنترل با اپلیکیشن موبایل
قابلیت بلوتوث

استفاده به عنوان آروما ِتراپی

......

.........

قابلیت ها

مشخصات
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L2000



364 x 129 x 260 :)ابعاد )طول، عرض، ارتفاع
فضای پوشش دهی: 500 الی 2000 متر مکعب 

ظرفیت مخزن اسانس: 880 میلی لیتر
مصرف انرژی: 10 وات

وزن خالص: 4/69 کیلو گرم
رنگ: سفید، مشکی

زمان بندی تمام روزهای هفته
تکنولوژی پیشرفته نانو

امکان استفاده از رایحه های مختلف
عطر افشانی محیطی یکنواخت 

تنظیم شدت پاشش رایحه
امکان شستشوی مخزن اسانس

امکان نصب روی دیوار
قابلیت توربو

صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی
استفاده به عنوان آروما ِتراپی

قابلیت اتصال به کانال های تهویه 

......

..........

قابلیت ها

مشخصات

.
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YOUR BRAND DESERVE 
A UNIQUE SCENT

 SIGNATURE

SD020
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110 x 170 x 223 :)ابعاد )طول، عرض، ارتفاع
فضای پوشش دهی: 2000 الی 5000 متر مکعب 

ظرفیت مخزن اسانس: 2500 میلی لیتر
مصرف انرژی: 12 وات

وزن خالص: 2/5 کیلو گرم

زمان بندی تمام روزهای هفته
تکنولوژی پیشرفته نانو

امکان استفاده از رایحه های مختلف
عطر افشانی محیطی یکنواخت 

تنظیم شدت پاشش رایحه
امکان شستشوی مخزن اسانس

صفحه نمایشگر دیجیتال
استفاده به عنوان آروما ِتراپی

قابلیت اتصال به کانال های تهویه 

.....

........

قابلیت ها

مشخصات

.
Z5000

WE’VE DIFFERENT 
SCENT TO SATISFY 

YOUR NEEDS



THE RESULTS ARE IN, 
HAPPIER CUSTOMERS 

WHO REMEMBER YOUR 
BRAND

300 x 180 x 132 :)ابعاد )طول، عرض، ارتفاع
فضای پوشش دهی: 2000 الی  5000 متر مکعب 

ظرفیت مخزن اسانس: 1000 میلی لیتر
مصرف انرژی: 20 وات

وزن خالص: 6/9 کیلو گرم

زمان بندی تمام روزهای هفته
تکنولوژی پیشرفته نانو

امکان استفاده از رایحه های مختلف
عطر افشانی محیطی یکنواخت 

تنظیم شدت پاشش رایحه
امکان شستشوی مخزن اسانس

صفحه نمایشگر دیجیتال
استفاده به عنوان آروما ِتراپی

قابلیت اتصال به کانال های تهویه 

.....

........

قابلیت ها

مشخصات

.
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F5000



165 x 217 x 350 :)ابعاد )طول، عرض، ارتفاع
فضای پوشش دهی: 5000 الی 10000 متر مکعب 

ظرفیت مخزن اسانس: 2000 میلی لیتر
مصرف انرژی: 40 وات

وزن خالص: 10/8 کیلو گرم

زمان بندی تمام روزهای هفته
تکنولوژی پیشرفته نانو

امکان استفاده از رایحه های مختلف
عطر افشانی محیطی یکنواخت 

تنظیم شدت پاشش رایحه
امکان شستشوی مخزن اسانس
صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی
استفاده به عنوان آروما ِتراپی

قابلیت اتصال به کانال های تهویه 

.....

........

قابلیت ها

مشخصات

.
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F10000

HAPPIER CUSTOMERS



Coverage
Dimensions
Weight
Power Supply
Power Consumption
Oil Capacity
Installation Method
Material
Colors

SD020L2000 F5000
500-2000 m3

φ221x638 mm
6.1 kg
DC 12 V
10 W
880 ml
Stand
Aluminum
Silver

2000-5000 m3

132x180x300 mm
6.9 kg
AC 220 V
20 W
1000 ml
Stand, HVAC
Iron, Aluminum
Black

500-2000 m3

260x129x364 mm
6.1 kg
DC 12 V
10 W
880 ml
Wall Mount, Stand
Iron, Plastic
White, Black

F10000
5000-10000 m3

350x217x165 mm
10.8 kg
AC 220 V
40 W
2000 ml
Stand, HVAC
Iron, Aluminum
White

Coverage
Dimensions
Weight
Power Supply
Power Consumption
Oil Capacity
Installation Method
Material
Colors

Coverage
Dimensions
Weight
Power Supply
Power Consumption
Oil Capacity
Installation Method
Material
Colors

TC80 C200 SE8150

Coverage
Dimensions
Weight
Power Supply
Power Consumption
Oil Capacity
Installation Method
Material
Colors

E200 SD008 W600

80 m3

φ68x120 mm
0.380 kg
DC 5 V
1 W
20 ml
Stand, Car
Aluminum
Gray

120 m3

210x63x192 mm
0.85 kg
DC 4 V
2 W
100 ml
Wall Mount, Stand
Plastic
White, Black

200 m3

φ110mmx288 mm
1.8 kg
DC 12 V
3 W
120 ml
Stand
Aluminum
Silver

100-300 m3

200x80x210 mm
3 kg
DC 12 V
5 W
120 ml
Wall Mount, Stand
Iron
Black

300-1000 m3

230x91x314 mm
4.65 kg
DC 12 V
6 W
480 ml
Wall Mount, HVAC
Iron, Plastic
White, Black

300-1000 m3

232x87x287 mm
3.6 kg
DC 12 V
8 W
500 ml
Wall Mount, Stand
Iron
White
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D300
100-300 m3

127x121x161 mm
1.2 kg
DC 12 V
6 W
160 ml
Wall Mount, Stand
Aluminum
Silver

L1000
300-1000 m3

φ146mmx486 mm
4.4 kg
DC 12 V
6 W
500 ml
Stand
Aluminum
Silver

2000-5000 m3

223x170x110 mm
5.9 kg
AC 220 V
20 W
2500 ml
Stand, HVAC
Iron, Aluminum
Black

Z5000



75% OF PEOPLE AGREE 
THAT THE FRAGRANCE 
(SCENT ENVIROMENT) 

HELP THEM FEEL BETTER, 
MORE COMFORTABLE.
THEY WANT TO STAY 

THERE LONGER. THAT’S 
WHY THEY SPEND MORE 
TIME AND MONEY AND 
WANT TO COME BACK 

THERE AGAIN.
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