
 

 

 

Edward Bodenham Biography 

 

Edward Bodenham is the Perfumery Director and 9th generation family member of Floris, the family owned the oldest 

independent British perfume house in the world, established in London in 1730 by his ancestor Juan Famenias Floris. 

 

Edward grew up regularly visiting the perfumery to help blend fragrances with his grandfather and father. He would 

work on the shop floor and in the perfumery on the premises as a young man, later studying as an apprentice to his 

relatives and to the Floris in-house perfumer. 

 

After spending several years studying the outside world of perfumery, working with the major houses Lancôme, 

Rochas, Paco Rabanne, and Calvin Klein, Edward followed in the steps of his forefathers and joined his father at Floris, 

where for over 25 years he has assisted in running the business and has helped creating fragrances for a new generation 

of Floris customers, adding to the Floris repertoire of perfume making spanning almost 300 years. 

 

With his team of in-house perfumers, based at 89 Jermyn Street, Edward works to create unique and timeless fragrances 

fashioned with love for detail, inspired by respect and dedication. 

 

 

Brand Copy 

 

British Family Perfumers Since 1730, Floris has been providing uncompromising fragrances for stylish generations. 

The oldest independent family perfumer in the world and the only appointed perfumer to Her Majesty the Queen, Floris 

is the original and authentic fragrance house. Discover a world of exquisitely crafted perfumes. 

 

We exude aspiration, through stylish character & rooted British luxury, composing refined fragrance with family values 

& respect for our customers. 

 

Our in-house perfumers produce unique and timeless creations, all of which are given approval by Edward Bodenham. 

 

Edward and his team can be found at 89 Jermyn Street in the perfumery behind the founding shop where we have 

created all our fragrances since 1730. In this same perfumery Edward learnt his craft as a boy from his grandfather, 

where at that time the fragrances were blended in the basement beneath the store. 

 

By combining our classic fragrances with a carefully developed range of new product innovations, Floris offers its 

customers craftsmanship and expertise, poured into a product created with love for detail, inspired by respect and 

dedication. 
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إلدوارد بودنهام   السيرة الذاتية  

إدوارد بودنهام هو مدير صناعة العطور وهو من الجيل التاسع لعائلة فلوريس. ملكت العائلة أقدم دار عطور بريطاني مستقل في العالم،  

من قِبل سلفه خوان فامينياس فلوريس.   1730والذي أُنشئ في لندن سنة    

للمساعدة في مزج وصنع العطور مع جده وأبيه. كان يعمل في متجر العطور لفلوريس وفي  نشأ إدوارد في زيارته لمصنع العطور بإنتظام 

 مصنع صناعة العطور عندما كان شابًا، وبعد ذلك عمل كمتدرب ألقاربه ولدار فلوريس للعطور. 

كو رابان وكالفن كالين. تبع  بعد قضاءه عدة سنوات في دراسة عالم العطور الخارجي، عمل إدوارد مع دور كبرى مثل النكوم، روشاس، با

عاًما في إدارة األعمال وأيًضا ساعد في إنشاء عطور لجيل جديد من    25إدوارد خطى والده وانضم إليه في فلوريس، حيث ساعد ألكثر من 

عام تقريبًا.   300عمالء فلوريس، مما أضاف إلى مجموعة فلوريس من صناعة العطور الممتدة على مدار    

  بحب  ، مصنعة زمان لكل  نوعها من  فريدة عطور ابتكار على ، 89 جيرمين شارع في  ومقره  العطور، دار في  فريقه مع إدوارد  يعمل

   . خالصواإل االحترام من مستوحاة  لتفاصيل،ل

 

  التجارية العالمة نسخة

لوحيدة للملكة إليزابيث. فلوريس هو  يقدم دار فلوريس روائح ال تضاهى ألجيال أنيقة، ويعد أقدم دار عطور مستقلة في العالم، وهي العطور ا
  دار العطور األصلي واألصيل، اكتشف عالًما من العطور الفاخرة المعدة بإتقان وعناية.

 نتميز بطموحنا وفخامتنا البريطانية المتجذرة، ونصنع عطور ذات جودة بقيم عائلتنا وإحترام عمالئنا

والحاصلة على موافقة إدوارد بودنهامننتج مجموعة من العطور الفريدة من نوعها   

في متجر العطور خلف المتجر الذي تأسس فيه دار فلوريس للعطور حيث أُنشت    89يمكن العثور على إدوارد وفريقه في شارع جيرمين 

الطابق السفلي  . تعلم إدوارد حرفته من جده في هذا المتجر منذ صغره، حيث كانت تصنع وتمزج العطور في 1730جميع العطور منذ عام  

 للمتجر آنذاك.  

  نقدم في فلوريس البراعة والخبرة لعمالئنا من خالل مزجنا لعطورنا الكالسيكية وابتكاراتنا المتطورة المختارة بعناية، والمصنعة بحب 

خالص. واإل االحترام من مستوحاة ال لتفاصيل،ا  
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