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Wat doet geur? 
Met een juiste geur voelen mensen zich prettiger. 
Van dit gegeven maken bekende merken als BMW, 
Lufthansa en Swarovski al jarenlang met succes 
gebruik bij hun communicatie. Natural Mood Makers 
ontwikkelt op maat natuurlijke concepten voor geur-
marketing die precies passen bij úw onderneming en 
úw product of dienst. 

Prettigere (atmo)sfeer 
In sommige ruimtes wordt de luchtkwaliteit beïnvloed 
door de geur van bijvoorbeeld keukens, schoonmaak-
middelen of opgeslagen goederen. Dit is niet altijd 
prettig voor uw medewerkers of bezoekers. Met 
luchtverfrissers kunt u onplezierige geuren maskeren. 
Tot op heden was u echter vooral aangewezen op 
synthetische luchtverfrissers. Nu is er een 100% 
natuurlijk alternatief.

Productievere medeWerkers 
Organisaties investeren veel om hun medewerkers 
beter te laten presteren. Geur is daarbij een nieuw 
instrument. Geur heeft invloed op de stemming én 
het gedrag van mensen. Ook bij uw werknemers. 

Natural Mood Makers speelt hierop in met natuurlijke 
geurstoffen die werknemers energieker maken. 
Bovendien verbetert de luchtkwaliteit door de anti-
bacteriële werking van etherische olie, waardoor 
uw personeel minder vaak ziek is.

klanten die makkelijker beslissen 
Er wordt ook veel geld uitgegeven om potentiële 
klanten te verleiden. Professionele geurmarketing 
voegt daar een nieuwe dimensie aan toe. Geuren 
zorgen ervoor dat klanten maar ook (hotel)gasten 
zich prettiger voelen én geactiveerd worden. 
Natural Mood Makers biedt bewezen effectieve 
geuren die leiden tot een hogere koopbereidheid 
en dus meer omzet. 

neem contact met ons oP: 
Natural Mood Makers
Mozartlaan 26
3741 HV  BAARN
Tel: 035 75 11 0 38
Mail: Info@naturalmoodmakers.nl
Web: www.naturalmoodmakers.nl

Laat geur voor u werken...
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invloed van etHeriscHe oliËn oP de stemming
Geurmoleculen prikkelen de geurreceptoren in de 
neus. De betreffende prikkels worden doorgestuurd 
naar de hypothalamus en het limbisch systeem, het 
gedeelte van de hersenen dat fungeert als centrum 
van onze emoties. Wanneer de ‘juiste geur’ in de 
lucht hangt, voelen medewerkers, gasten en klanten 
zich prettiger en zijn ze gemotiveerder. Ze kunnen zich 
beter concentreren en presteren beter. 

corPorate geur
Voor een perfecte geurmarketing: onderstreep de 
eigen identiteit en het individuele karakter van uw 
product of de ruimtes van uw onderneming. Wij 
creëren voor u gepersonaliseerde geurcomposities 
op maat.

Hoe Werkt Het? 
1. U maakt een afspraak 
 met één van onze 
 consultants voor een 
 inventarisatie en het 
 verrichten van metingen.

2. U ontvangt een offerte 
 met daarin een 
 geurvoorstel en de 
 benodigde apparatuur.

3. Na akkoord installeren, programmeren en 
 testen wij voor u de apparatuur op locatie.

4. Eenvoudig nabestellen van de cartridges 
 via de website.

5. Service en onderhoud is inclusief.

neem contact met ons oP: 
Natural Mood Makers
Mozartlaan 26
3741 HV  BAARN
Tel: 035 75 11 0 38
Mail: Info@naturalmoodmakers.nl
Web: www.naturalmoodmakers.nl

Professionele begeuring 
voor elke situatie

BMW Erlebniswelt München

MADE BY NATURE 100% DUURZAAM
Door onze samenwerking met Primavera aromatherapie 
leveren wij 100% natuurlijke kwaliteit. Profiteer van de 
kwaliteitsgarantie en de in tientallen jaren opgebouwde 
knowhow van de marktleider en pionier van de aroma-
therapie.


