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مارکوسروسی، برندی فرانسوی با مالکیت آقای مارک ســــــروســـــــی 

است . خاستگاه این برند پاریســــــی فشــــــن است . مارکو که اولین 

فروشـگاهش را با ۳۷ نفر پرسـنل افتتاح کرده بود چنان رویاپرداز و 

موفق بود که به فاصله ۵ سال در ۷۰ فروشگاه کانســــــــــــپت و شاپ 

این شاپ حضـور داشت . اين برند در اوایل دهه ی ۹۰ميالدی رسما 

بخش توليد عطــر خود را با معرفی MS Homme  راه اندازی کــــرد و 

اولين عطــــــر مـــــــــردانه که روح اين برند را منعکس نمود و توانست 

محبوبيت خاصی نزد مردان فرانسوی کسب کند را روانه بازار کرد. 

در سال ۲۰۱۱مارکوسروسی تصميم به توسعه توليداتش در  

صنعت عطریات گـــــــــــــــــــرفت تا مطمئن شود به هدف و شعار خود 

"بهترين کيفيت با تنوع انتخاب" بود، متعهد بماند زيــــــــــرا توزيع و 

پخش خود را جهانی و تنوع انتخاب عطرها را وسيعتر کرد تا مورد 

تایید همه افراد و سليقه ها باشد. در ادامه مسير پيشـــــــرفت برند 

مارکوسروسی، با اينکه محصـوالتش بيشـــــــتر برای استفاده مردان 

است، به عنوان قدردانی از همه زنان جهان، تصميم به توليد چند 

عطر برای زنان گرفت.مارکو ســروســی در حال حاضـــر در بیش از ۳۰ 

کشـــــــور دنیا از خاورمیانه تا اروپا و همچنین در گالری های معتبری 

هچون صفورا و فیسز حضور فعال دارد .

Mathide Bijaui - Julie Masse- Dominique preyssas از 

پرفیومرها یا عطرسازان خوشنام و شهیری هســــتند که با این برند 

پاریسی سابقه همکاری دارند.



MEN FRAGRANCES

¾ºHjo¶  R¯¼~d¶

WOMEN FRAGRANCES

·H¼ºIM  R¯¼~d¶



د من تراست

د مــــــن اینتس

هــــارمــــونی اينتنس 

اطالعات بيشتر

M E N

اطالعات بيشتر

اطالعات بيشتر



د مـــــــــن

اطالعات بيشتر

M E N

بلــــــــــو

اطالعات بيشتر

اود

اطالعات بيشتر



ام اس بلک

اطالعات بيشتر

M E N



Harmony
Intense
هارمونی اینتنس

بــــرای مــــردان قدرتمند و پیچیده با نگــــرش ظـــــریف و مالیم که به دنبال ایجاد 

تعادل و هماهنگی در زندگی خود هستند. 

-  نت ابتدایی : جوز هندی، هل، لیمو

-  نت میانی : چوب سدر، دارچین، فلفل

-  نت پایه : وتیور، مشک، کهربا، نعنای هندی



The
Man Trust
ِد من تراست

او مردی واقعی، قابل اعتماد و مســــــــــــــــــــــئول است. میداند مهمترین کاری که 

میتواند انجام دهد این اســـــت که به قول خود عمل کند. او از عاشــــــق شــــــدن 

نمیترســد زیرا میتواند به انتظارات و اعتماد عمل کند. او یک مرد واقعی اســت 

ِکه از یادگیری و رشد نمیترسد، حتی اگر همه چیز سخت و دشـوار باشـد. د من 

ِتراست مارکوسروسی توسعه یافته مجموعه دمن است.

-  نت ابتدایی : ماندارین، سیب سبز، نسیم دریایی

-  نت میانی : گــــــل یاس ســــــفید

-  نت پایه : نعــــناع هندی، چوب سدر، چوب صندل، کندر، لوبیا تانکا، مقدار

   کمی بادام سوخته، عنبر، تنباکو، مشک.



The Man
Intense
ِد من اینتنس

او نماد مردانگی است و انرژی مثبتی دارد که باعث میشــــــــــــــود بقیه در کنار او 

احسـاس قویتر بودن کنند. او انگیزه، توانایی و نگرش این را دارد که به اهداف 

خود در زندگی برسد. حضوری سخاوتمندانه و در عین حال مالیم دارد.

-  نت ابتدایی : گریپ فروت، لیمو، ماندارین، اسطوخودوس

-  نت میانی : هل، پوســـــــت درخت دارچین، فلفل ســــــــیاه ، ســــــــــــــرو ، لوبیا ی  

تنکـــــا، پرالین 

کـــــــــهربا،  -  نت پایه : نعناع هندی، وتیور، سیســتوس، الدن، صــنوبر بلســان،

تنباکو، مشک



The Man
ِد مـــــــــــن 

او از دوران قهرمانان است. او ارزشهای واقعی را به بشــــــــریت منتقل میکند. او 

بین بلوغ تأیید شده و ظرافت تعریف شده می ایســـــــــــــــــــتد. انقالبی جدید در 

عطرهای مردانه اســــت. جرقه انرژی را در یک مرد واقعی فعال کرده و اشـــــتیاق 

یک انسان را کامل میکند.

-  نت ابتدایی : لیمو، گریپ فروت

-  نت میانی : لوبیا تانکا، صنوبر بلسان، خس خس 

-  نت پایه : نعناع هندی، الدن، کهربا، مشک



MS Blue
بلـــــــــــو

شخصــــیت واقعی آزادی، رنگی برگرفته از آ بهای عمیق آبی دریا و نســــیم نرم 

ســـاحل. رایحه این عطر برای مردانی اســـت که با واقعیت خود کنار آمد هاند و با 

ترکیب آن با شـــــــــــــور و هیجان زندگی برای رســـــــــــــیدن به رویاهای خود تالش 

م یکنند.  بلو مارکوسروسی  راهی برای دیدن زندگی است. یک شخصـــــــــــــیت 

شاد و پرنشاط است. 

- نت ابتدایی : گریپ فروت، ماندارین، هل، فلفل صورتی خالص

- نت میانی : گل یاس، لوانتین، جوز هندی، اینسنس

- نت پایه : اورکانوکس، نعناع هندی، خس خس، مشک، آمبرامونه

  



MS OUD
اود

از صحراهای عربی تا در ه های آفریقا، عطر و بوی اود مارکوسـروسـی پیچیده بود 

تا از آن ها پذیرایی کند. 

آنها هـــــر دو افتخار میکنند که میـــــراث خود را با خود به هـــــر کجا که مــــــی روند 

میبرند. 

- نت ابتدایی : بیس گــــــــل رز، هـــــــــــل، زعفران 

- نت میانی : صنوبر بلسان، آفتابگردان، گل یاس، عود، چرم

- نت پایه : کهربا، نعناع هندی، سیسته، الدن، لوبیا تانکا، وانیل، مشک



Ms Black
ام اس بلک

مارکو سروسی با طراحی عطر جدیدش ام اس بلک، مجموعه MS خود را گســــــترش داده 

است. رایح ه ای بدیع و و روندی تازه که تایید کننده نگاه نو و رایحه قدرتمند وی هســت. 

شیشــــــــــــه مشــــــــــــکی شفاف همراه با سرشان ه های فلزی به رنگ سیاه، پیامی واضح به 

جهانیان است که او دوباره مشکی پوش شده است.

این عطر برای نمایش مردانگی ســاخته شـــده اســـت. ام اس بلک عطری گرم، برازنده، پر 

جنب و جوش و در عین حال پیچیده اســـت. رایحه اولیه ی هیجان انگیز و فرش میوه ای 

ِبا نتهای ادویه ای و ترد سبز در قلب عطر به تعادل میرسـد. رایحه ی پایانی ترکیبی عمیق 

و پیچیده از روایح جذاب و اغواگر قابل لمســــی از جمله چوب سدر، صندل، خزه دریایی و 

وتیور است که هوشـمندانه برای ایجاد قدرت و ماندگاری مثال زدنی با ترکیبی جادویی از 

مشک و امضایی از تنباکو و عنبر همراه شده است.

- نت  ابتدایی : برگاموت، گریپ فروت، بادیان رومی

- نت میانی : ســیب ســبز، دارچین، فلفل صــورتی، برگ میخک، گل شــمعدانی، شــکوفه 

پرتقال

- نت پایانی : سدر، نعنا هندی، چوب صندل، کهربا، برگ تنباکو، گل الدن، مشک
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MS
Harmony
Emotion
هارمونی ایموشن

هارمونی ایموشــــــــــــــــــــن مرزی بین نگرش جدی و زیبایی خیره کننده که وقتی 

چشـــــــمهایش را باز میکند میتواند زیبایی بیرونی خود را به نمایش بگذارد و با 

زیبایی صلح آمیز درونی خود یکی شود تا یک هماهنگی واقعی را نشان دهد.

-  نت ابتدایی : ترنج، دانه سیاه، سرخالو، تمشک

-  نت میانی : مــــــوگه، فریزیا، یاس، هلــــــــو

-  نت پایه : چوب صندل، نعناع هندی، لوبیای تنکا، مشک



The Lady
Intense
 د لیدی اینتنس

سادگی، نهایت پیچیدگی است. زیبا بودن به این نیســــــــــــــــــــت که مورد توجه 

باشی، این است که تو را به خاطر بســـــــپارند. او با عطر و رایحه بنفش تیره وارد 

میشـــــــــــود، هرگز به این اندازه بالغ نبوده است. او کالسیک، ظریف و پر زرق و 

برق است.

-  نت ابتدایی : نارنگی زرد، فلفل صورتی، اسانس خالص جنگل، توت سیاه

-  نت میانی : بنفشه، گل تکمهای، گل یاس ، سامباک 

-  نت پایه : وانیل، چوب ســـــــفید



MS 
The Lady
ِ د لـــــــیدی

همان که هستی باش و آنچه را كه احساس می كنی بگو.

او از گذشــــته قویتر شــــده اســـــت. او آمده تا به دنیا ثابت کند که زنان با اینکه 

سرسخت هســـتند ولی همزمان زیبا هســـتند و تمام عشـــق دنیا را درون قلب 

خود جای میدهند.

-  نت ابتدایی : فلفل صورتی، گالبی، ترنج، توت سیاه

-  نت میانی : فـــــریزیا، مــــــوگه، پرالین

-  نت پایه : نعناع هندی، چوب کشمیر، وانیل، چوب کهربا، مشک



دفتر مرکزی :

۰۲۱ - ۵۲۸۹۶

تهران، ستارخان، نرسیده به سه راه تهران ویال

 نبش خیابان شهید باغبان، پالک ١٩
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