
 

 

Mart Visser lanceert zijn eerste parfum exclusief bij ICI Paris!  

ICIParis medewerksters hebben het genoegen  om in de eerste week van december als eerste en enigste 

in Nederland het eau de parfum van Mart Visser te mogen introduceren. 

Onlangs werd tijdens een druk bezochte persbijeenkomst de geur gelanceerd in het van der Togt museum 

in Amstelveen. Naast zijn liefde voor couture heeft Mart Visser ook een passie voor schilderkunst en in dit 

museum exposeert Mart voor het eerst zijn werk. Deze nieuwe activiteit van Mart wordt zeer goed 

ontvangen en laat een andere kant van Mart zien. 

Als Mart ergens aan begint, dan doet hij dat vol overgave en met enorme energie. Dit was ook het geval 

bij de ontwikkeling van zijn eerste eau de parfum.  

Karaktervol 
Voor de creatie van het parfum ,werkte Mart samen met de beste parfumeurs van Europa, die onder 

meer ook parfums ontwikkelde voor parfumhuizen als Dior en Hermes. Het resultaat is een compositie 

van kwalitatief hoogwaardige ingrediënten die naadloos aansluit op Vissers couture: subtiel, verfijnd en 

vrouwelijk met een vleugje pit. De topnoot van citrus opent fris, met citroen en mandarijn. In het hart 

ontvouwen zich subtiele oranjebloesem en jasmijn om vervolgens uit te komen bij een karaktervolle basis 

van saffraan, patchouli, witte musk en myrre.  

Het parfum is uitgesproken, maar tegelijk ook draagbaar voor een bredere doelgroep. 

Meesterwerk 
Speciaal voor zijn parfum maakte Visser een aantal schetsen, waarvan er drie zijn  geselecteerd om zijn 

verpakkingen te sieren. Hoewel zijn ruige, abstracte schilderstijl schril contrasteert met de verfijnde 

belijning van zijn couture, kiest hij wel vaak voor hetzelfde kleurenpallet: een parade aan vergrijsde 

tonen, gradaties in zwart/wit/grijzen, oker, donkeroranje en het mysterieuze nachtblauw, deze laatste 

kleur vormt de basis van de slank gestileerde flacon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijs 
Verkoopprijs van deze geur is € 59,95 er zijn drie verschillende schetsen gebruikt voor de luxe 

verpakkingskoker de inhoud is overal dezelfde100 ml. eau de parfum.   

Mart Visser en zijn team wensen jullie veel succes bij de verkoop van zijn geur. En laat weten alweer druk 

bezig te zijn met de ontwikkeling van nieuwe promotionele  activiteiten voor 2015! 


