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 Burburry|  یبرند عطر باربر یمعرف

آن  یکه ساختمان اصل یکمپان نینام دارد. ا «یباربر»مد و فشن مشهور  یطراح یهااز خانه گرید یکی
دست آورده سبک ترنچ به یهاکت یحطرا لیخود را به دل یدر شهر لندن واقع شده است شهرت اصل

اشاره  یشیآراو لوازم  نکیعطر، ع ورآالت،یبه ز توانیم یکمپان نیپرطرفدار ا داتیتول گریاست. از د
 کرد.

خود را درباره  یهادهیا 1856بار در سال  نینام دارد اول یشرکت که توماس باربر نیا گذارانیبن
ها مورد استقبال عموم قرار گرفت طرح نیمطرح کرد که ا نیگابارد یهااز خانه با پارچه رونیب یهالباس

ضد آب  یهالباس یبرا یبربار  یهادهیا ستمیشد.  در قرن ب یبرند بزرگ باربر یاندازراه سازنهیو زم
 افتیموفق به در 1995در سال  ی. باربرردیارتش جنگ را بر عهده بگ یلباس برا دیباعث شد تا تول

 افتیخود را از شاهزاده ولز در زهیجا نیدوم 1989شدو در سال  زابتیاز ملکه ال ژهیو یسلطنت زهیجا
 ثبت شده است. ۲۰۱۳جهان در سال  یتجار یهانام نیترباارزش ۷۷ گاهیدر جا یکرد. نام برند بابر

عطر زنانه و  10اکنون شد و هم یاندازراه زین یباربر یعطرها دیخط تول یبا گسترش برند باربر کمکم
از  یکی یاز برند باربر Brit یاست. عطر خوشبو دهیبه ثبت رس Burberryعطر مردانه به نام برند  ۶

 گرید یاز نسخه 2005عطر و ادوکلن است که در سال  یایعالقمندان به دن نیعطرها ب نیپرطرفدارتر
 شد. ییرونما Brit Goldآن با نام 

 Bvlgari|  یبرند عطر بولگار یمعرف

جواهرات و  نهیمعروف در زم ییایتالیبرند ا کی( شودینوشته م نیالت یکه با الفبا Bvlgari) یبولگار
( که Sotirious Voulgaris)سیولگار وسیریتوسط سوت 1884در سال  یلوکس است. بولگار یکاال

 شد. یگذار هیپا ایتالیبود، در ا یونانیاصالتاْ 

بود سرانجام پس از گذشت  دهیمد درخش یایجواهرات و فشن در دن یطراح نهیکه در زم «یبولگار»
 یبولگار یعطرها دیتول زنانه و مردانه گرفت. خط یعطر و ادوکلن ها دیبه تول میقرن تصم کیحدود 

 مد و فشن ازآن خود کرد. یایرا در دن یادیبه سرعت طرفداران دو آتشه ز

 یساخته م کیکالس یو گرانبها، با طراح یمتیق یهنوز هم از سنگ ها یها و جواهرات بولگار ساعت
 نیمحصوالت ا یپا ییهم امضا یبولگار یعطر و ادوکلن ها دیشوند. البته ناگفته نماند که خط تول

 هستند. یکمپان

 یمعتبر نیآنال یفروشگاه در سرتاسر جهان دارد. البته در کنار آن فروشگاه ها 300 یبرند بولگار امروزه
فراهم کرده اند. فروشگاه کلبه عطر  انیمشتر یمطمئن را برا یدیامکان خر یهستند که به راحت زین
زنانه و مردانه  یوم هایو ادوپرف لتی، ادوکلن، ادوتوفروش عطر نهیمعتبر در زم ینترنتیفروشگاه ا کی

تجربه  نیصورت آنالدلچسب، آسان و مطمئن را به دیخر کی یتا به راحت کندیاست که به شما کمک م
 یداده م زیعز انیمشتر لیبوده و با ضمانت تحو نالیمحصوالت فروشگاه کلبه عطر اورج هی. کلدیکن

 شوند.
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 | Carolina Herreraهررا  نایبرند عطر کارول یمعرف

توانست خانه مد و فشن  1980است که در سال  ییکایامر-ییونزوئال یطراح دورگه کیهرا  نایکارول
 ییو استثنا کیش یهالیاستا یخاطر طراحبه شتریهرا ب نایکند. شهرت کارول سیتاس کایخود را در امر

 ایو مالن یکند نیلاوباما، الئورا بوش، ژاک لشیمتحده مانند م التیبانوان اول ا یمتنوع به خصوص برا
 ترامپ است.

 بیترت نیکرد و بد یهررا معرف نایعطر زنانه خود را با نام کارول نیاول 1985در سال  «راره نایکارول»برند 
به کالکشن  زیرا ن یگرید یزنانه و مردانه یعطرها نایعطر و ادوکلن شد. چند سال کارول یایوارد دن
 CH  لیاستا فیتجارت خود را به برند ال 2008اضافه کرد و در سال   Carolina Herrera یعطرها

Carolina Herrera  مردانه  دیجد یو عطرها یو اکسسور ورآالتیز ،یگسترش داد که شامل لوازم خانگ
 بود. CH یو زنانه تحت نام تجار

عطر و ادوکلن  یایرا به نام خود در دنعطر  111هرا موفق شد تا  نایکارول 2017تا  1988 یهاسال یط
 به ثبت برساند.

 

 

 کارون |برند عطر کارون  یمعرف

« ارنست دالتروف»توسط  1904است که در سال  یفرانسو یاافسانه یهایاز کمپان یکی «کارون»
 یایاو به دن اقیبود و تنها عالقه و اشت دهیعطر و ادکلن ند نهیدر زم یآموزش چیشد. ارنست ه یاندازراه

 گذارانیبن تاباعث شد  ییایآن در حس بو بیعطر که آن را از مادرش به ارث برده بود و استعداد عج
 شد. لیعطر و ادوکلن تبد یایها در دننام نیو پرافتخارتر نیاز ماندگارتر یکیباشد که بعدها به  یبرند

را به  Felicie Wanpouilleبه نام  یاطیداستان عاشقانه هم دارد. دالتروف ابتدا خ کی یکمپان نیا
 یهاو طرح هادهیبا ا Felicie Wanpouilleشرکت خود استخدام کرد. رفته رفته  یعنوان مشاور هنر

شرکت شد و امروز او را به عنوان  شرفتیعطر باعث پ یهایبطر یو طراح یبندبسته نهیخود در زم
نسبت به  یدالتروف عالقه خاص نیا . عالوه بردانندیبرند کارون م تیموفق یاصل یهااز نقش یکی
عشق خود را  چگاهیدالتروف شد، اما دالتروف ه یبخش آثار بعدالهام نیکرده بود و هم دایپ سیلیف

 اعالم نکرد. سیلیف یبرا یبطور رسم

بعد در  یو عرضه کرد. چند یمعرف Narcisse Noirبا نام  1911عطر خود را در سال  نیاول دالتروف
و مشهور آن زمان  بایز گریباز Gloria Swansonعطر استفاده شد،  نیاز ا  Sunset Boulevard لمیف

 گذاشت. ادگاریجادوانه از آن را به  یریعطر استفاده کرده بود، تصو نیاز ا کینزد ینما کیکه در 

ان ماندن در ام یبود برا یهودی کیآلمان، دالتروف که  یشدن ارتش ناز کیدوم و نزد یجنگ جهان در
جا ماند و هرگز به اروپا در همان 1947. دالتروف تا سال ختیگر کایبه امر هایناز تیاز آزار و اذ

http://kolbehatr.com/Products/Carolina-herrera/5
http://kolbehatr.com/Products/Caron/5
http://kolbehatr.com/Products/Caron/5


www.kolbehatr.com 
 

3 

محصوالت و  1967را بر عهده گرفت و تا سال  یکمپان یاداره «یوانپول»او بازنگشت، اما معشوقه
 را روانه بازار کرد. یدیجد یعطرها

Patrick Alès   کندیکرد و تا به امروز آن را اداره م یداریرا خر یمیقد یکمپان نیا 1998در سال. 

 به ثبت برساند. Caronعطر را تحت نام برند  68توانسته است  نونکتا برند  نیا


