
Sozio



Hvem?
● Sozio er 250 år gammelt og et av Frankrikes eldste firmaer innen 

dufter. Firmaets historie går tilbake til Grasse, byen som i dag 
regnes som parfymens hovedstad.

● Sozio Inc., har i dag datterselskaper og produksjonsfasiliteter 
på tre kontinenter (Asia, Frankrike/Europa og USA)

● Samarbeider med Protex International Group, en ledende aktør 
i det europeiske kjemikaliemarkedet. Dette gjør at Sozio kan 
skreddersy produkter på et svært høyt nivå.

● GMP og ISO 9001 sertifisert



Produkter
● Masquodor

● Masquodor er dufter som enten kan eliminere en vond lukt totalt, 
eller maskere den ved å produsere en svak og behagelig duft.

● Hvert enkelt Masquodor-produkt er utviklet sammen med duften 
som skal maskeres/nøytraliseres etter følgende kriterier:
● Perfekt duftmaskering med lavest mulig dose, til lavest mulig kostnad

● Foreslåtte bruksområder:
● Maskere sjenerende lukter fra rengjøringsmidler, avfetting..
● Avløpsvann og kloakk
● Smøremidler og oljeprodukter(asfalt, gass, industrielle oljer, med mer)



Produkter
● Absorbzio
● Et produkt basert på sink-salter og nøye utvalgte dufter.

● Fjerner permanent vond lukt fra for eksempel røyk, urin, 
kjæledyr, svovel, kjøkken, baderom, m.m.

● Miljøvennlig og fullt biologisk nedbrytbart.

● Dette produktet kan også kombineres med eksisterende 
dufter.



Produkter
● CleanScents
● ”Designed for Enviroment(DfE)” er en lisens utstedt av EPA, 

og representerer en produktlinje spesielt designet for miljøet 
og mennesker.
● Carcinogen-fri, mutagen-fri, phtalat-fri, allergenfri, lave 

løsemiddelverdier,…

● Organiske produkter
● Sozio fører organiske oljer og organiske dufter som er 100% 

organisk sertifiserte.



Skreddersydde produkter
”Discover a world of Fragrances”

● Sozio har lang erfaring i å tilpasse dufter til ethvert marked, 
og kan utvikle en duft etter kundens ønsker om 
kjemitilpasning og marked. 

● Sozio går langt i å imøtekomme kunden best mulig i 
utvikling av en duft, og sender ut utkast av en duft så snart 
den er ferdigstilt.

● Sozio har over 300 000 forskjellige dufter i sitt 
produkt-bibliotek. Firmaets parfymører skaper rundt 100 
nye dufter hver dag



Way of Sozio
● En ny, innovativ og unik duft kan bringe mye til et produkt, men 

den må bli satt i sammenheng med produktets attributter. 
Sozio fokuserer på akkurat dette gjennom forståelse av 
kundens merker og deres konsumenters behov. 

● Sozio er ikke bare en duftprodusent, men også en 
nøkkelpartner i nye produktutviklinger, og kan tilby assistanse i 
formelutvikling, logistikk og markedsføring.

● Sozio hegner om en transparent prosess, der det ikke er en 
skillevegg mellom markedsføringsagenter og 
parfymører/produktutviklere. En erfaring med Sozio skal være 
på det personlige plan. 



Foreninger
● Natural Products Association – NPA

● USDA Certified Organic, through QAI

● Medlem av Research Institute for Fragrance Materials

● Medlem av National Candle Association

● REACH (Registration, Evaluation & Authorization of 
Chemicals)

● Medlem av ISSA (Cleaning Industry Association)

● Medlem av Organic Trade Association



Kontaktinformasjon
Hudtwalcker & Co. AS

Oscars gate 12

0352 Oslo

Tlf. 22461600 / 918 84 889

www.hudtwalcker.com

Mail: mail@hudtwalcker.com

Org. Nr. 912835235

Videre opplysninger om Sozio finner du på:

www.jesozio.com

Kontaktperson:

Carl Jonathan Hudtwalcker 

Markedskonsulent

Mobil: 974 73 375

Mail: cj@hudtwalcker.com
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