


 
ً
 أجمل من هذا؛ كما أننا ال نعرف نباتا

ً
”ال تحمل الحديقة بنوعها نباتا

اب”
ّ
، أو ذكره بكل كرامة جميع أنواع الكت

ً
 جدا

ً
كان مبكرا

عن زهرة النرجس، توماس هيل، كاتب بريطاني من القرن الثامن عشر.
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حظيت زهرة النرجس في العديد من الحضارات عبر 
األزمنة، وفي الكتابات األدبية واألعمال الفنية 
على الكثير من االهتمام، وتم ربطها بالحظ 

السعيد والربيع واالزدهار.

وفي أوساط الحركة الرومانسية ذكرها األدباء كواحدة 
من تلك األشياء ذات القدرة على جلب “السعادة الدائمة”. 

عالوة على ذلك، يتمتع النرجس بألوانه المبهجة وعطره 
المميز، وتستخدم خالصة الزهرة في تركيبات الكثير من 

العطور المميزة.

ونحن بدورنا لم نجد أنسب من هذه الزهرة العريقة لتعبر 
عن شغفنا إتجاه صناعة العطور وتمكين عمالئنا من 

التعبير عن أنفسهم وترك أثر مميز حيثما يكونون.

ومن هذا المنطلق كان اختيارنا لهذه الزهرة الرائعة فهي 
تعكس تطلعاتنا في عالمتنا التجارية.

قصتنا



من يلقي نظرة على سوق العطور في 
 الفكرة السائدة 

ً
هذه األيام سيواجه فورا

بأن العطر الفاخر ال يتماشى مع السعر 
المعقول. وهي فكرة قديمة والبد من 

تغييرها.

 أنها تستوجب القيام بوثبة واسعة نحو قطاع 
ً
خصوصا

ضيق في السوق، متخطية بذلك مجموعة واسعة من 
العمالء المخلصين والمحتملين.

لذا قررنا أن أفضل طريقة لردم هذه الفجوة هي بابتكار 
عطر متميز يناسب الجيب من ناحية السعر والقياس!

وبالتالي، في شهر مايو من عام ٢٠١٩ ، ُولدت  عالمتنا 
التجارية.

رؤيتنا

ت



يمثل النرجس شغفنا في تقديم األفضل، ي
فنحن نؤمن بخبراتنا وقدرتنا على توفير 

عطورات متميزة وبأفضل األسعار.

كان هدفنا األكبر عندما أنشأنا Nurxos هو تقديم 
مجموعة جذابة من العطور المحمولة وجعل اآلخرين 

متحمسين للعطور كما نحن. وهذا ال يزال أكبر مهمة لدينا 
 اليوم.

تعكس زهرة النرجس تطلعنا نحو التميز في طرح ما يرضي 
عمالءنا، فنحن كما هم عمالءنا، ال نرضى إال باألفضل. 

وبإمكاننا تحقيق ذلك بفضل إلتزامنا بأعلى معايير الجودة 
ومرونتنا في التعامل مع متطلبات سوق العمل واحتياجات 

زباءننا.

مهمتنا 



تجسد ناركسوس مفهوم االزدهار ت
والتطوير المستمر من خالل بنية عملها. 

، من خالل العمل الدائم نحو انتشار وتوسع يتميز 
ً
وأيضا

بعطر يناسب جميع األذواق في مختلف األسواق، 
ولذلك اخترنا زهرة النرجس كرمز لعالمتنا التجارية.

من نقطة إنطالقنا التي هي تركيا، هدفنا هو التوسع 
للوصول إلى السوق االوروبي وسوق الشرق األوسط.

نهجنا 



خبراتنا في السوق المحلية والسوق خ
العالمية وتجربتنا في مجال إنتاج العطور 

والتعامل مع أرقى الماركات العالمية تمنحنا 
 نحو منح عمالءنا قيمة مضافة تتمثل 

ً
دافعا

 في طاقم عمل ذو خبرة وشغف.

نحرص على تولية أقصى االهتمام لطاقم العمل، 
 من هيكل العمل لدينا.

ً
 حيويا

ً
والذي يشكل جزءا

 لذلك نقدم فرص التطور والتحسين المستمر من خالل 
تدريبات متخصصة تضمن أن يتصف فريق العمل بقمة 

األناقة واالحترافية.

ثقافتنا



www.nurxos.com

www.facebook.com/nurxos www.instagram.com/nurxoswww.twitter.com/nurxos

التواصل


