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EMIRADOS ARABES UNIDOS (EAU)

SOB AS TÚNICAS E BURCAS, MUITO PERFUME!

V

isito pontos de vendas
mundo afora há décadas
e já me habituei às regras
das gôndolas, ou seja, os
produtos que saem primeiro, os caminhos das compras, a ordem de
importância dos produtos na cesta
de consumo dos povos etc.
Por exemplo, em todos os lugares
possíveis de se realizar compras
nos EAU, o produto em destaque
é o perfume e suas variantes. Em
qualquer lugar, desde um pequeno mercado de bairro, uma loja
de conveniência em um posto de
gasolina, um hipermercado, uma
drugstore, e até em lojas de informática, vendem-se perfumes.
O requinte das embalagens, com
muito dourado e tons de ópio e
madeira, o nível de detalhe, os
adornos, os cartuchos metalizados
com relevos e os frascos com rótulos em couro ou acessórios pendurados, tudo surpreende.
É possível encontrar muita diversidade de perfumes e produtos pessoais para mulheres e homens que
atendem todos os bolsos, além de
águas perfumadas, desodorantes,
extratos etc.
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A maioria dos árabes de lá usa túnicas, e as mulheres, Xador ou burca
(burka), sempre perfumadíssimos e,
dentro do possível, com acessórios
dourados.

NA BUSCA PELO
ENTENDIMENTO DE
HÁBITOS E COSTUMES
DE OUTROS POVOS,
A VISITA AOS PONTOS
DE VENDA E RESIDÊNCIAS
É FUNDAMENTAL PARA
TRAÇAR O PERFIL
DE CONSUMO

O perfume feminino TAG-HER® é
um exemplo. O cartucho predominantemente branco tem relevo,
detalhes em bronze e uma janela
para visualizar o frasco. Essa janela
ainda destaca o tag, uma etiqueta
em couro branco. O frasco de vidro
branco com texturas lembra o couro.
O correspondente masculino da

My Perfum® é o Sheikh® 2020, que
faz uma alusão à Copa do Mundo
de Futebol, que será realizada na
região (no Qatar) em 2022. Os tons
predominantes são o azul-marinho
e o branco, que remetem à túnica masculina e aos lenços que os
homens árabes usam no seu cotidiano. O conjunto inclui o desodorante, que, além da sofisticação do
alumínio, traz uma tampa especial
em dois materiais, sendo um deles
transparente, permitindo visualizar
a válvula.
Além de relevo, o cartucho tem
aplicação de holografia no brasão
do Sheikh, conferindo autenticidade ao produto.
Embalagens de perfume com identidade cultural são fortes e melhores!
Embalagem melhor. Mundo melhor. Sempre!
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