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ُبنيت شخصّية شركة ليــــــــــالس حول زهرة الليلك
بما تحمله من معاٍن و قيٍم في جمالها و أصولها...

في الراويات اإلغريقّية القديمة يقال بأن زهور الليلك البنفسجية
كانت في غابر الزمان حورّيًة حسناء اسمها ”سيرنغا“

ضاهت في جمالها كل نساِء األرض
و لما أراد ”بان“ السيد المغرور للغابات و الحقول أن ينال منها و 

يأسر جمالها لنفسه فقط لم تجد مهربًا منه
إال أن تحّول نفسها لزهرٍة جميلٍة تنتشر في كل بقاع األرض,

تلك الزهرة التي ندعوها اليوم ”ليلك“.

في لغة الزهور و الطبيعة ترمز زهورالليلك البنفسجية
إلى مشاعر الحِبّ و الموّدة و روح الشباب,

و في علوم األلوان و معانيها يرمز النفسجّي الى
العظمة و الخيال, ولطالما كان لون الملوك و األمراء ,
و في الطبيعة يبّشر تفتح براعم الليلك إلى اقتراب

فصل الربيع و موسم الحصاد.

حول هذه القيم بنينا شخصّية ليـــــالس,
قوّية و شاّبة, مليئة بالحب و البراءة,

مبدعًة على الدوام, و متجّددًة باستمرار. 

في مطلع العام 2014 أطلقنا من مقّرنا في مدينة اسطنبول 
العالمة التجارّية ”ليـــــــالس“,
كانت اسطنبول المكان المثالي لنبدأ منه رحلتنا
بما تحمله المدينة من بيئٍة خصبة لالستثماِر و التجارة و تمازٍج في 
الحضارات و الثقافات ,
و مع حلول نهاية العام أصبح ”ليـــــــالس“
اسمًا معروفًا في المراكز التجارّية الكبرى في المدينة.
العمل على توسيع انتشار عالمتنا التجارّية في اسطنبول
رافقه سعي دؤوٌب لتطوير المنتجات و تحسينها
لتكون مصّنعًة وفق أعلى مواصفات الجودة و اإلتقان
و مقّدمًة بقوالب راقيٍة تليق بعمالئنا,
و مع ازدياد  اإلنتاجّية لمصنعنا و تأكيد ثقتنا في عطورنا
و قدرتها على المنافسة مع نظيراتها العالمّية
انطلقنا للبحث عن أسواق جديدة حول العالم,
لجعل ”ليـــــــالس“ عالمًة تجارّيًة رائدًة في صناعة العطور.
رؤيتنا لم تكن مجّرد طموحاٍت و أحالم بل خّطًة مدروسّة
استندنا فيها إلى سنين طويلٍة من الخبرة و العمل,
خطٌة نراها تتحّول اليوم إلى واقٍع مبهٍر و جميٍل
مع انتشار عالمة ليالس في عّدة دوٍل حول العالم,
و استمرارها في التوّسع و االزدهار.



4- قيم ليالس

إن اإلخالص يجعل اإلنسان 

األقل مهارة أكثر قيمة من 

منافق موهوب

كارليس سبورجيون

اإلخالص
SincerityAuthenticityLuxuryEnduranceLove

نحن نعتقد اعتقادا راسخا أن 

الصدق والنزاهة هما السبيالن 

الوحيدان لنجاح األعمال التجارية، 

وقدرتها على االستمرار

األصالة:

هدفنا واضح في عملنا

هو التميز واالبداع

من المفيد طبعا أن نقيم عملنا

مقارنة مع االخرين

لكن يجب أن نكون حذرين دوما

بأن ال ننزلق نحو التقليد

يجب أن يكون هدفنا واضحا

وأن نسعى نحو التميز واالبداع

الرفاهية

شيريل ساندبرج

إن الرفاهية المطلقة أن نجمع

بين شغفنا وقدرتنا على اإلنجاز

إنه أيضا طريق واضح جدا للسعادة

في عملنا،في المنتجات التي

نقدمها لعمالئنا، فإن الرفاهية

سواء المادية أو الروحية

دائما تكون موجودة

الثبات

الثبات واالستمرار ليس فقط

القدرة على تحمل الصعاب

بل تحويلها إلى مجد وتألق

قد تبدو صناعة العطور عمل سهل 

لكن من يمارس هذه المهنة

يجب أن يكون على وعي تام

بكمية الجهد وااللتزام التي

يتطلبها تقديم عطر بجودة عالية

الحب

كونفوشيوس

اختر مهنة تحبها،

ولن يكون عليك أن تعمل

يوما في حياتك

من أهم معاييرنا أن يكون لدى كل

من نشاركه في عملنا، سواء من

الموظفين والمدراء أو حتى الوكالء،

شغف وحب حقيقي لصناعة العطور



5- االنتشار التجاري

نقاط البيع الموجودة في تركيا



6- االنتشار التجاري

خريطة االنتشار التجاري
أهداف 2022االنتشار الحالي

تــــــركــــــــــــــيـــا
أوزباكســــتان
العـــــــــــــــــــراق
الــــــــــــــــــــأردن
فلســــــطيـــن
روســــــــــــــــيـــا
قـــــــــــطـــــــــــــر
عــــــــــــــــمــــــان
مـــــــــالـيزيــــــــا
تركمانستــان
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آسيا

رومـــانــيـــــا
مولــــدوفـا

أوروبا

الســـــــــــــودان
لــــيــبــيــــــــــــــــــا
الـــــــــصومـــــال

أفريقيا

121

مجموع نقاط البيع

الـبـوسنـــــــا
صــــربيـــــــــــــا
سلـوفـاكـيـا
الـــمانيــــــــــــا
هنـــغاريـــــــــا
بلــــغاريـــــــــــا
ايرلنــــــــــــــدا

موريتانيـــــــــــــــا
جــــــــــــــزائــــــــــــر
مـــــــــــــــغـــــــــرب
تــــــــــــــــونـــــــس
جنوب أفريقيــا

أذربـيجــان
اســــتراليا
لــــبـنــــــــان
فيتنــــــــام
االمــــارات
ايــــــــــــــران
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1

الواليات المتحدة األمريكية

أمريكا
كندا 1

7
1



7- االنتشار التجاري

ليالس متواجدة في السوق الحرة بقطر في مطار الدوحة



الواليات المتحدة

األمريكية

منتجات ليالس



9- منتجات ليالس

صممت خصيصًا للنخبِة في زجاجٍة أنيقٍة ورداٍء جذاٍب من الفرو تّم تحضيرها يدويًا بمحبٍة وشغف

مجموعة الفرو



10- منتجات ليالس

نايفي - بالك - بوردو

مجموعة األلـــــــــوان

مجموعة ألوان أخاذة من الفرو الفاخر
  صنعت يدويا مع عطور ساحرة ألناقة مشرقة



11- منتجات ليالس

مسك - عنبر  - زين عود

مجموعة روائح شرقية أخاذة من الفرو الفاخر
    ترتكز على سمات عطرية مركزة

مجموعة السمات العطريـــــة



12- منتجات ليالس

بيــــــرق

مجموعة المجد

مجموعة عطور مفعمة بالشغف والسمو
   عبيرها أّخاذ تحكي قصص الجمال والفخر

    رواية أبدية عن الحب والتضحية



13- منتجات ليالس

تتميز هذه المجموعة من العطور باكسسواراتها األنيقة
من علبة وكيس ومنتجات مكملة كمرطب ومعطر الجسم



14- منتجات ليالس

تتميز هذه المجموعة من العطور باكسسواراتها األنيقة
من علبة وكيس ومنتجات مكملة كمرطب ومعطر الجسم



15- منتجات ليالس

رائحًة فريدًة من نوتة الزعفران ذات اللون األكثر جماًال ، و رمزًا للمادة التي تجلب األفكار الجيدة والسعادة

مجموعة الفيرتو



16- منتجات ليالس

 مجموعة متميزة من ليالس كإصدار متفرد للعمالء العصريين

مجموعة النوع



17- منتجات ليالس

نسمات مليئة بالشغف ولمسات عطرية ال تكتمل األناقة بدونها
تركيبة غنية من أجود أنواع المسك والعود

مسك - عود
مجموعة العراقـة



18- منتجات ليالس

لوحات فنية ذات طابع خاص
مستوحاة من صور تجريدية في الفن والتراث

ريتم - موتيف
مجموعة الــفنــون



19- منتجات ليالس

لوحات فنية ذات طابع خاص
مستوحاة من مشاهد طبيعية خّالبة

ارابين نايت - اوشن ديب
مجموعة  الطبيـــــــــــــــــــــعة



20- منتجات ليالس

سبائك عطرية مصاغة بحرفية لتميز وتألق ساحر

غولدن - سيلفر تون
مجموعة المعـادن الثمينــة



21- منتجات ليالس

تركيبة قيمة تعبر عن التراث الملكي الغني

ديسنت
مجموعة األصالة



22- منتجات ليالس

ريد - بينك
المجموعة الخاصة



23- منتجات ليالس

بابليون - انفنتي - بترا - بيراميدز
صممت من وحي المدن التاريخية العريقة وعناصر الطبيعة من وجهات مختلفة حول العالم

مجموعة الرحالت



24- منتجات ليالس

أجود أنواع العطور عالمة للذوق الرفيع واألناقة والفخامة
تقّدم ضمن زجاجة سوداء وعلبة أنيقة مزدانة بعالمة ليالس الذهبية

 المجموعة الخاصة - بريفيه



25- منتجات ليالس

مجموعة مختارة من العطور المميزة في زجاجات مميزة بسعة 55 مل
تتميز بتنوعها وجودتها مما يجعلها خيارا مناسبا للعمالء

 المجموعة الرئيسة - برايم



26- منتجات ليالس

مجموعة مختارة من العطور المميزة في زجاجات مميزة بسعة 40 مل
تتميز بتنوعها وجودتها مما يجعلها خيارا مناسبا للعمالء

 المجموعة الديناميكية



27- منتجات ليالس

تمتلك العطور القوة الالزمة للمس غريزة نفسك الداخلية  تجّرك إلى األحالم األبدية للحظات القادمة
العطر المثالي للمشاعر من ذوي الخبرة في ليالس

بيربل مسك - بينك مسك

مجمــــــوعة الشرقيـــــة 



28- منتجات ليالس

 تترافق بعض عطور المجموعة الرئيسية بمنتجات مكملة
معطر الجسم ، مرطب الجسم ، مزيل التعرق ، بخاخ الشعر ومعطر السيارات



29 - منتجات ليالس

نعيد كتابة قصة الحياة بأجمل مالحظات الطبيعة
سواء كنت تمارس الرياضة أو في العمل وفي حياتك اليومية ، فإن مزيالت رائحة العرق من ليالس ستكون معك في أي وقت

عبوات الفتة للنظر ورائحة منعشة  ؛ حافظ على سالمتك طوال اليوم مع الشعور بالجفاف والنظافة

نعيد كتابة قصة الحياة بأجمل مالحظات الطبيعة
سواء كنت تمارس الرياضة أو في العمل وفي حياتك اليومية ، فإن مزيالت رائحة العرق من ليالس ستكون معك في أي وقت

عبوات الفتة للنظر ورائحة منعشة  ؛ حافظ على سالمتك طوال اليوم مع الشعور بالجفاف والنظافة

مزيل العرق



30- منتجات ليالس

نعيد كتابة قصة الحياة بأجمل مالحظات الطبيعة
سواء كنت تمارس الرياضة أو في العمل وفي حياتك اليومية ، فإن مزيالت رائحة العرق من ليالس ستكون معك في أي وقت

عبوات الفتة للنظر ورائحة منعشة  ؛ حافظ على سالمتك طوال اليوم مع الشعور بالجفاف والنظافة



31- منتجات ليالس

 نايفي



32- منتجات ليالس

سائل االستحمام
 لمسة انتعاش مع تغذية عميقة للجسم بعطور منعشة



33- منتجات ليالس

معطرات الجسم ومرطبات الجسم
منتجات مكملة تترافق مع بعض عطور المجموعة الرئيسة



34- منتجات ليالس

معطر الشعر
 مناسب لجميع أنواع الشعر يترافق معك في حياتك اليومية بروائحه الرائعة



35- منتجات ليالس

البخور
مكونات نادرة ممزوجة بشغف من الخشب والبخور

يمزج جوًا من السحر والتألق



36- منتجات ليالس

البخور الفاخر
أفخر المكونات النادرة الممزوجة بشغف من الخشب والبخور

يمزج جوًا من السحر والتألق

البخور الفاخر
أفخر المكونات النادرة الممزوجة بشغف من الخشب والبخور

يمزج جوًا من السحر والتألق



37- منتجات ليالس

المبثوث
روائح شرقية امتزجت مع أصالة المبثوث ليتدفق في األجواء ويمأل النفس بالراحة والهدوء



38- منتجات ليالس

المجموعة الشرقية
مستوحاة من قصص الفرسان الشجعان الذين جابوا أرجاء المعمورة والحكام األقوياء

مستوحاة من قصص األميرات والجميالت الالتي هز جمالهن عروش وممالك
مجموعة محاكاة عطرية لعالم قديم وتاريخ مليء بألصالة والتراث



39- منتجات ليالس

األطقم



40- منتجات ليالس

األطقم



41- منتجات ليالس

 العطور الخاصة
نقوم بتصنيع عطور خاصة بالوكاالت والشخصيات المرموقة

•عطر نجوى خاص بوكالة قطر 
•عطر زايا خاص بوكالة العراق



42- نقاط البيع

نحرص في شركة ليالس دوما على تقديم المنتجات بأبهى صورة لها
لذلك نولي اهتماما كبيرا لتفاصيل نقاط البيع

   من فراغات العرض الى تسترات العطور وتخزين المنتجات

 تصميم نقاط البيع



43- نقاط البيع

تفصيل التصميم
09- منصة عرض للعطور

10- بوستر
11- باب الدخول

12-  شاشة عرض

01- لوحة الشعار
02- سبوتات انارة بيضاء

03- انارة ليد بيضاء
04- مربعات العرض

05- بوستر المنتجات الجديدة
06-اعمدة مغلفة بمرايا عاكسة

07- دروج عرض زجاجية
08- صناديق منارة



44- نقاط البيع

نقطة بيع جدارّية مع خلفية مغلقة



45- نقاط البيع

نقطة بيع جزيرة مع سقف



46- نقاط البيع

نقطة بيع جزيرة بدون سقف



47- نقاط البيع

نقطة بيع - جادة وطن، اسطنبول/ تركيا



48- مواد وأدوات التسويق

المواد التسويقية
يعمل فريق التسويق في شركة ليالس دوما على تحضير صور احترافيةللمنتجات الظهارها بأبهى حلة

ليتم استعمالها في تسويق العطور واغناء محتوى صفحات التواصل االجتماعي باستمرار

المواد التسويقية
يعمل فريق التسويق في شركة ليالس دوما على تحضير صور احترافيةللمنتجات الظهارها بأبهى حلة

ليتم استعمالها في تسويق العطور واغناء محتوى صفحات التواصل االجتماعي باستمرار



49- مواد وأدوات التسويق

المواد التسويقية
اضافة للصور االحترافية للمنتجات يعمل فريق التصميم على تحضير قصة العطر ودعمها بصور مميزة وأفكار مبدعة

ليتم استعمالها في الحمالت التسويقية و عرضها في نقاط البيع



50- مواد وأدوات التسويق

نحرص دوما في ليالس على اغناء محتوى العالمة التجاري على المنصات االلكترونية
سواء في الموقع الرسمي أو صفحات التواصل االجتماعي

lelas.com.trlelasperfumes



شـــــكرًا جزيــــــًال لــكــم

www.lelas.com.tr

lelasperfumes

info@lelas.com.tr
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