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Bath & Body Works’ten Eğlenceli, Canlı ve Büyüleyici Bir 
Koleksiyon: Gingham! 

 
Yüzlerce koku çeşidinin sunulduğu, dünyada 20 seneyi aşkın süredir insanların gülümsemesini 
sağlayan kokuları oluşturmayı amaç edinen Bath & Body Works’ün yeni kokusu Gingham karşınızda! 
 
Firmenich Şirketi parfüm uzmanı Honorine Blanc tarafından geliştirilen Gingham, Bath & Body 
Works'ün mutlu ruhunun bir ifadesi olarak yaratıldı. Blanc; Gingham koleksiyonu hakkında yaptığı 
açıklamada "Bath & Body Works için yarattığım her parfümün bir hikayesi ve güçlü bir kimliği var - 
Gingham için, tüketici ve doğa ile bağlantı kuran, şimdiye kadarki en mutlu kokuyu yakalamak 
istedim. Malzemeler notalar özenle seçildi ve markanın temsil ettiği orijinallik ve iyimserliği temsil 
etti.” sözlerine yer verdi. 
 
Gingham koleksiyonu içeriğinde parlak çiçekleri, tatlı fesleğen, mavi frezya, tatlı mandalina ve 
yumuşak mor yaprak notalarının hepsini bir araya getirerek mutluluğu bir şişe içerisinde barındırıyor. 
Gingham koleksiyonu, canlı ve büyüleyici kokusu sayesinde siz ve sevdiklerinizin en mutlu anlarında 
yüzünüzde gülümseme oluşmasını sağlayacak. 
 
Ağustos ayı itibariyle mağazalarda yerini alacak olan Gingham koleksiyonunu deneyimlemek için Bath 
& Body Works mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın. 
 
 
 
 



 

 

Kurumsal bilgiler içermektedir. Sadece ilgili ekipler ve 3. taraflar ile kontrollü olarak paylaşılmalıdır. 

 
Bath & Body Works Hakkında: 
 
Bath & Body Works; 1990 yılında New Albany, Ohio, ABD'de kurulmuş ve daima ürünlerinin 
yenilikçiliği, kalitesi ve performansı konusunda kendisiyle gurur duymuştur. Bath & Body Works, duş 
jelleri, losyonlar, mumlar ve aksesuarlar dahil olmak üzere sizi şımartacak çeşitli kokulara sahip 
ürünler ve parfümler piyasaya sürerek kişisel bakım sektörünü yeniden yaratmıştır. En iyi ürünleri 
yaratmaya ve sunmaya odaklanan ve doğadan gelen yenilikçiliğe ağırlık veren Bath & Body Works, 
nihai kişisel bakım hedefi olma konusunda yolunu çizmiştir. Bath & Body Works, Kuzey Amerika'da ve 
Orta Doğu’da 1.600'den fazla mağazaya sahiptir. Victoria's Secret, La Senza Henri Bendel, Whit 
Candle Co., ve C.O. Bigelow Apothecary mağazalarını da içeren Lbrands , Inc.AVM şirketler ailesinin 
bir markasıdır. Türkiye’de İstinyepark AVM, Antalya Migros AVM ve Ankamall olmak üzere 3 mağazası 
bulunmaktadır. 
 
İstinyePark: İstinye Bayırı Caddesi Enka Okulları Karşısı A B C Yolu No:F 329 Sarıyer-İstanbul  
Tel:0212 345 54 25 
Antalya Migros: Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:3 07070 Antalya 
Tel: 0242 2301522 
Ankamall: Akköprü Emniyet Müdürlüğü Yanı Ankamall AVM No: 122 Ankara 
Tel: 0 312 541 12 36 
 
 

 
Bilgi için: SALT İLETİŞİM GRUP  

Ecem Telatar (ecem@saltiletisimgrup.com) 
Telefon: 0212 217 47 48 – 0537 735 77 37 
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