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 ةهكنلا تابكرم نم ٪4 ىلإ ٪1 -شحن مركزات النكهة نحو جميع أنحاء العالم 

 .تقريبا نكهته إنتاج يمكن شيء كل نكهة ننتج

 
 مركزة نكهات شحن من تمكن التي و للنكهات المنتجة (الوحيدة تكن لم إن) القالئل الشركات من واحدة شركتنا تعتبر

 اعتدتم نكهة مركزف المثال، سبيل على .التسليم مدة تقليص و المال من كبيرة مبالغ لتوفير ذلك و تركيزا أكثر تكون

 بعض تحتاج .صيغتكم من ٪10 تمثل أساسية مادة يعتبر ما عادة و (كجم 3.7 حوالي) بالغالون يسلم استعماله، ربما

 تتطلب الماء أو البن حبوب مثل المنتجات بعض .ينكه أن يجب الذي المنتج حسب النكهة هذه من ٪20 إلى األسواق

 .النكهات من فقط ٪1 حوالي تتطلب فهي .النكهات من بكثير أقل كمية
 

 يمكن النكهات من الجيدة الصيغة نفس أن نعتقد ألننا العالمي الصعيد على الزبناء من واسعة مجموعة استقطبنا لقد

 بعين أخذنا إذا ٪20 إلى ٪10 من بدال اإلجمالية، الصيغة من عام بشكل ٪2 أو ٪1 إلى وصوال أكثر تقليصها

 .النكهات استخدام متوسط االعتبار
 

 ساعدنا قد نكون وبذلك .الشحن تكلفة من يخفض و منتجنا وزن من يخفف ألنه التسليم عملية تسريع من هذا يمكن

 البريد عبر تقريبا إرسالها يمكن منتجات إلى تتحول المكلفة و البطيئة شحناتهم رؤية خالل من جدري بشكل زبناءنا

 .العادي
 

 لتكون المساحة كل إلى تحتاج النكهات فبعض .معظمها مع ممكن هذا ولكن النكهات، جميع مع بذلك القيام يمكن ال

 3.7 أو غالون شكل على يكون ألن يحتاج ما نكهة مركز من نموذجي لغالون بالنسبة الحال هو كما .لذيذة

 إلى بحاجة ألنها جدا صغيرة لتكون هانسبت تخفيض يمكن ال نكهة على مثاال البنات غزل حلوى تعتبر .كيلوغراما

 .كلها المساحة
 

 مثل مكلفة و صغيرة منكهة بمواد األمر يتعلق عندما النكهة نسبة لخفض المصنعة الشركة تدفع قد أخرى أسباب

 أغلبية تمثل أن للنكهة يمكن ال الحال، فبطبيعة مكلف، بمستخرج أو بإستر األمر يتعلق عندما .الهندي القنب زيت

 .الصيغة من صغيرا جزءا تمثل أن فينبغي .الصيغة
 

 نكهاتنا؟ قوية هي مدى أي إلى
 

 النكهات فمعظم .صناعتنا قطاع مستوى على للمقارنة قابل غير بالغالون، نبيع الذي العادي النكهة "مركز" حتى

 يمكن فهذا ختبار،لال والسكر الماء من أوقية 8 على يحتوي كأس إلى قطرة بإضافة قمت إذا أنه درجة إلى جدا، قوية

 ،(الحلويات) السكر مثل كبيرة لجزيئة بالنسبة الحال هو مما أكثر بسهولة ينكه فالماء ذلك، مع و .فيه مبالغا يكون أن

 .جليكول البروبيلين أو النباتية الجليسرين أو
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 قمت و المركبات هذه أحد في أسنان عود رأس غمرت إذا أنك لدرجة قوية ننتجها التي النكهة " مركبات" إن

 معظم اختبار فيمكنك .فيه مبالغ أنها على هذا إلى ينظر أن يمكن الماء، من أوقية 8 على يحتوي كوب في بتحريكه

 .السكر و الماء من أوقية 8 على يحتوي كوب في النكهات
 

 ٪4 -٪1 على تحتوي الني نكهةال مركبات استخدام

 

 بها الجاري القواعد احترام مع استخدامها الزبون على فيجب ،"مركبات" شكل على نبيعها التي بالنكهات يتعلق فيما

 ذات و قوية عام بشكل النكهات هذه تعتبر .التبخر سريعة أخرى بمركبات األمر يتعلق كان لو كما بدقة و العمل

 أو النكهة انتشار على للمساعدة استخدامها قبل تخفيفها يجب أنه لدرجة جدا قوية فهي .األدوية جودة تضاهي جودة

 الجيدة المواد من غليكول البروبيلين أو الزيت يعتبر .تركيزا أكثر تكون نكهة جيوب ظهور احتمال هناك سيكون

 محلول في مباشرة و ببساطة خدمتست أن يمكن ال ننتج التي النكهة فمركبات لذلك، .الموحد التطبيق على تساعد التي

 حبوب لنقل منتجكم، على اعتمادا .األساسية الزيت أو جليكول البروبيلين من قليل في تخفف أن دون مثال مائي،

 صيغتكم ألن "بيولوجية" نكهتكم اعتبار يمكن بذلك و .واستخدامها البيولوجية الكانوال زيت شراء يمكنكم البن،

 .البيولوجية الكانوال يتز من كبير حد إلى مكونة ستكون
 

 الصياغة؟ مجال في رواد نحن لماذا
 

 الشركات فمعظم .لنا بالنسبة التزاما يمثل و اآلخرين عن يميزنا ما وهذا للغاية مكلفة نستعملها التي المنكهة المواد إن

 في نستثمر نحنف .الربح من هامش أعلى لتحقيق المواد أرخص باستعمال تقوم المنكهة، المواد بتصنيع تقوم التي

 مكان أي في مثله على يعثر لن و زبونكم مثله يتذوق لن حيث ممتازا طعما منتجكم إلعطاء نستعمل التي المواد

 نسخ أو تقليدنا جدا الصعب من يجعل آخر سبب هو المنكهة المواد مقابل لدفعه مستعدون نحن الذي الثمن إن .آخر

 .منتجاتنا
 

 بعيدا الذهاب من يتمكن لن فهو .الصيغة نسخ سيحاول منافسكم أن االعتقاد يمكن جيد، بشكل منتجكم يسوق عندما

 على تتوفر من هي النكهة تصنيع شركات من قليل عدد فقط و الثمن، باهظة الواقع في هي المواد أن يدرك عندما

 .المواد هذه
 

 التسليم؟ يستغرق الوقت من كم
 

 تستغرق أن المعتادة غير و الخاصة الصيغ لبعض يمكن و .عمل ساعة 48 غضون في الطلبات جميع شحن نحاول

 عالقة لها التي المشاكل عن مسؤولين لسنا نحن .السداد قبل موافقا يكون أن الزبون على يجب و أطول وقتا

 نقوم أن نفضل ال .مشاكل أي عادة تشكل ال و االنتباه تجذب ال الحجم صغيرة السوائل فإن ذلك، ومع بالجمارك،

 مخيبا يكون ما عادة العطلة خالل العالمي البحري النقل ألن نظرا الجديد، العام وبداية نوفمبر 20 بين ادولي بالشحن

 .لآلمال
 

 الدولي الدفع
 

 المصرفية التحويالت عموما زبناؤنا يفضل .بال الباي عبر المدفوعات و الدولية المصرفية التحويالت نقبل إننا

 .المختلفة التحويل لرسوم نظرا
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