
‘Laat je omzet
groeien door de 

juiste geurbeleving’



Zonder dat we het merken heeft geur een grote invloed op ons gedrag. 
Wanneer het ergens vies of niet lekker ruikt ben je al snel op zoek naar de 
uitgang. Daar staat tegenover dat wanneer het ergens lekker ruikt (vaak 
onbewust) een geur je kan verleiden om langer te blijven, je meer op je gemak 
te laten voelen of oproepen tot aanschaf van een product. Denk bijvoorbeeld 
aan de geur van verse koffie bij een lunchroom of een frisse stress 
verminderende geur bij je tandarts. Zo hebben we voor elke toepassing de 
keuze uit honderden mooie geuren die passen bij het doel.

“Een lekkere geur verandert alles”
Geur doet meer dan je denkt!



Hoe je met geurmarketing je omzet kunt verhogen.

Ons reukorgaan is het enige zintuig dat in directe verbinding staat met ons  
geheugen en het emotionele centrum in de hersenen. Verleiden met geuren 
is ondertussen uitgegroeid tot serious business. “Voor een paar tientjes per 
maand heb je al een geurmachine in huis.” 

De verse bakker weet al jarenlang dat invloed van van de geur van vers brood 
aanzet tot koop. Loop langs een bakker die net versgebakken broodjes uit de 
oven haalt en het gros van de mensen begint te watertanden. Ook de make-
laar kan erovermeepraten. De truc van versgebakken appeltaart in een huis dat 
verkocht moet worden, is al jaren oud. 

Visuele prikkels
Vooralsnog is er van doortimmerd wetenschappelijk bewijs geen sprake. “Je 
kunt niet zeggen: ‘doe mij die geur, want ik wil tien procent omzetverhoging. 
Zo werkt dat niet. Andere factoren zijn net zo goed in het geding. In winkels 
zijn ook visuele prikkels van belang, zoals lichtintensiteit, of vriendelijkheid van 
personeel.

Verrassende resultaten
Een direct verband tussen geurmarketing en meeropbrengst valt dus lastig te 
geven.  Wat wel valt te stellen, is dat er tal van praktijkcases zijn op te noemen 
met verrassende resultaten. Een belangrijk onderzoek, weliswaar alweer van 
vijf jaar terug, is uitgevoerd door Consumatics, een bureau dat zich bezighoudt 
met(onbewust) klantgedrag. Aan de hand van een onderzoek met twee ge-
bruiktegeuren, een frisse geur en een mandarijnengeur, bleek vooral die laatste 
een positieve invloed te hebben op het veiligheidsgevoel in de winkelomgev-
ing, terwijl ook het winkelplezier fors toenam.

Enthousiasme
Keek Nederland nuchter als we waren eerst de kat uit de boom, nu wordt geur-
marketing ook in dit land in alle verschijningsvormen omarmd. “Wat we vooral 
de laatste tijd merken, is dat de interesse steeds breder wordt. Er komt meer 
variatie in de aanvraag van opdrachtgevers. Vroeger ging het vooral om tradi-
tionele partijen, zoals hotels enretail, maar tegenwoordig komt de interesse ook 
vanuit andere hoeken. Vanuit de overheid of zorg bijvoorbeeld. Geur kan je op 
je gemak stellen. Bij de tandarts bijvoorbeeld.



Meerwaarde
Meerwaarde is het toverwoord tegenwoordig. Je moet de consument meer 
bieden dan een oppervlakte met producten, anders kan die net zo goed online 
gaan shoppen. Zintuiglijke ervaring kun je bieden met het schenken van een 
lekkere kop LEUT koffie, terwijl nu tevens geurmarketing als verleider wordt 
ingezet. Geur is uitgegroeid tot een structureel onderdeel van de bedrijfsvoering. 
Ging het vroeger primair om het aanbod, of personeel, tegenwoordig is 
geurmarketing een onderdeel van de totale formule.”

Rol
Komen we bij de vraag welke rol geur nu eigenlijk heeft. Is geur nu een 
merkenbouwer of een omzetaanjager? En waartoe dient een geur eigenlijk: 
klanttevredenheid? Een langer winkelverblijf, hogere koopbereidheid en omzet, 
klantenbinding? Van alles een beetje, benadrukt Van Ommeren, waarbij het ook 
aannde gebruiker is om tebeslissen. Sommige organisatie kiezen er bewust voor 
om geur in te zetten als onderdeel van hun brand. De geur is daarbij verbonden 
aan de totaalbeleving. Andere organisaties kiezen er voor om tot een activatie te 
komen, ineen bepaalde periode als kerstmis bijvoorbeeld. Een 
kerstgeur kan wel degelijk invloed hebben op verkoopsucces.

Wat kost het?
Voor de kosten hoef je het als ondernemer in ieder geval niet te laten. Op een
oppervlakte van maximaal honderd vierkante meter heb je een geurmachine in 
huis voor een €30 tot €80 per maand. Kosten hangen af van de omvang van de 
ruimte en de intensiteit van de geur. Hoe intenser de geur, hoe meer 
geurmateriaal er nodig is. Wat we ook merken, is dat klanten er voor kiezen om 
geur afhankelijk te maken van het seizoen.



Wat doet geurmarketing met je?

• Geur zorgt voor een aangename entreebeleving  
 en een prettig welkom;

• Een aangename geur zorgt ervoor dat klanten   
 langer (ver)blijven. Dit verhoogt de aankoop-
 intentie en kan daardoor indirect zorgen voor 6%  
 omzetstijging;

• Een prettige geur zorgt voor een ervaring van   
 reinheid, betere concentratie en het komt   
 ten goede van de arbeidsproductiviteit;

• Een aangename geur geeft een ruimte een ver  
 hoogde veiligheidsperceptie; 

• Bepaalde geuren hebben een eetlustopwek-  
 kende werking, wat een bijdrage kan leveren aan  
 het welbevinden van bewoners binnen    
 zorginstellingen;

• Bepaalde geuren hebben een kalmerend effect  
 en zorgen voor stressvermindering. Dit effect   
 kan een grote bijdrage leveren binnen de   
 medische zorg.

• Een chique geur draagt bij aan merkherkenning  
 en -beleving. Dit verhoogt de terugkeerintentie  
 bij bijvoorbeeld hotels, Retail winkels en 
 bedrijven.

• 70% van menselijke emoties wordt bepaald door  
 wat men ruikt. Hierdoor draagt een aangename  
 geur sterk bij aan positieve stemming en emotie.

• Bepaalde geuren bezitten neutraliserende 
 effecten, waardoor onaangename geuren teniet  
 worden gedaan. 

Laat je voorlichten door onze specialist,
welke apparatuur en geur het best zou passen bij jou 
toepassing is het makkelijkst te bepalen aan de hand 
van een persoonlijk gesprek. Kom langs in Drachten 
om de werking van onze geurmachines te bewonderen 
(en te ruiken) of bel met je vestiging om een afspraak 
te maken. We komen graag bij je langs voor advies op 
maat.



Air 1 pro Zaluti controller  
De Zaluti Air: 1 is het slimme model in ons assortiment. Verkrijgbaar in 5 
kleuren en met veel geavanceerde opties in een verrassende kleine en stille 
geurmachine. 

Afmeting: 268 x 230 x 178 mm   Gewicht: 4,9 kg
Bereik: 500-1000m3     Sound: <25 dB
Kleuren: Titanium, Bianco, Verde, Rosso, blue 

€ 849,00

Air 2 pro zaluti + airflow controller
De compacte, stille en krachtige Air 2 past in ieder interieur. Met 
geavanceerde technologie voor het creëren van een aangename beleving 
in ruimtes tot 1000 m³.

Afmeting: 209 x 277 x 159 mm   Gewicht: 4,9 kg
Bereik: 500-1000m3    Sound: stil <25 dB
Kleuren: Titanium, Bianco 

€ 895,00

Air 3 pro zaluti + airflow controller
De Zaluti Air: 3 is een modulaire geurmachine met een verfijnd en 
elegant design. Speciaal ontworpen om flexibel toe te passen.

Afmeting: 237 x 218 x 123  mm pomp  Gewicht: 6,7 kg
Afmeting: 100 x 170 x 100 wandhouder  Sound: <25 dB
Bereik: 500-1000m3    
Kleuren: Titanium, Bianco, Brown

€ 1,149

Air 7 pro zaluti + airflow controller
Het optimum in luxe en gemak de Zaluti Air: 7. Pure elegantie, 
vakmanschap en ongeëvenaarde prestaties. Designed with scent in mind!

Afmeting: 260 x 230 x 160 mm  Gewicht: 6,7 kg
Bereik: 500-1000m3    
Kleuren: Titanium, Bianco, Brown
Sound: <25 dB

€ 1.195,00 

Prijzen



Air 10 pro zaluti + airflow controller
De krachtige Air: 10 geurmachine is speciaal ontworpen voor luchtbehan-
delingskanalen. Met de geavanceerde micro diffusie technologie is het 
zeer gemakkelijk om ruimtes tot 3000 m³ te voorzien van een aangename 
geurbeleving.

Afmeting: 458 x 336 x 223 mm  Gewicht: 14,1 kg
Bereik: 1500-3000m3   Sound: stil <36 dB
Kleuren: Titanium

€ 1.895,00 

Ambiance Aroma’s
Ambiance aroma fles geur 200ml  € 149,00
Ambiance aroma fles geur 400ml  € 279,00

Met meer dan 50 soorten geuren.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Prijzen



Drachten, Het Anker 7a
0512 525 511
drachten@datas.nl

Groningen, Bremenweg 4
050 5423 500
groningen@datas.nl

Sneek, Graaf Adolfstraat 36a
0515 428 000
sneek@datas.nl

Geur doet meer dan je denkt!


