
 
VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA LIBERAR SEUS PODERES DE SEDUÇÃO? 

A PLAYBOY REVELA UMA CAMPANHA PUBLICITÁRIA SUPER SEDUTORA PARA A NOVA COLEÇÃO 
SUPER PLAYBOY PARA ELE E PARA ELA 

PARIS, julho de 2013 /PRNewswire/ -- A Playboy lança uma campanha publicitária super-sexy e 
poderosa para a Super Playboy, sua nova e espetacular coleção de fragrâncias e cuidados para o 
corpo. A irônica campanha pela televisão, impressa e digital mostra as proezas épicas de super 
sedutores na medida em que tomam o controle da noite. Esqueça a salvação do mundo – eles 
estão bastante ocupados seduzindo e se divertindo! Você está pronto para participar? PRESSIONE 
PARA PARTICIPAR! 

Para visualizar o comunicado à imprensa em multimídia, clique: 
http://www.multivu.com/mnr/61946-super-playboy-new-fragrance-body-care  

Ambientado em um mundo onde TUDO pode acontecer, o novo e divertido anúncio 
da Playboy representa as aventuras de um herói e de uma heroína Super Playboy em uma festa 
super glamorosa em um terraço. O filme para TV Para Ele acompanha o confiante Super 

Playboy através de vários cenários da festa com consequências divertidas – tais como quando sua 
visão de raio-X passa de checar mulheres maravilhosas para checar um participante masculino da 
festa – até que ele encontra a mulher à sua altura, a heroína Super Playboy. O anúncio para 
TV Para Ela se concentra nesta mesma sensual heroína Super Playboy. Seguimos suas proezas na 
medida em que ela usa seus poderes para atos heróicos de sedução. Podemos vê-la usando sua 
capacidade cinética para provocar lindos rapazes e salvar a extravagante festa da polícia, antes de 
ela avistar o Playboy sexy no bar. Dando um significado inteiramente novo à frase "vamos para 
um outro lugar", ela parte rapidamente com ele para um refúgio em uma ilha! Imagine só o que 
mais poderia acontecer... PRESSIONE PARA PARTICIPAR! 

Integrando a essência sexy e sedutora da campanha para TV, o anúncio impresso representa o 
momento no qual o casal Super Playboyse une em um abraço sensual – em pleno ar! Com 
fotografia de Jean-Yves Lemoigne, famoso por suas imagens elegantes e surreais, o cativante 
visual captura de maneira inteligente o casal flutuando acima da piscina do terraço – como 
somente super sedutores podem fazer. 

Super Playboy On-line 

Gostaria de estar bem no meio da ação? Agora você pode! Com a empolgante experiência on-line 
da Super Playboy, há um novo herói na cidade... VOCÊ! A Super Playboy convida você para criar 



seu próprio Web Site personalizado iamsuperplayboy.com  - basta apenas clicar para participar. 
Aqui, você pode se tornar o herói sedutor entre seus amigos, completo com biografias falsas, 
artigos divertidos de revistas e entrevistas engraçadas e muito loucas. Conecte-se com a 
página PLAYBOY FRAGRANCES do Facebook e prepare-se para super participar! Começa em 
agosto. 

Contato com a Imprensa da Coty Beauty: Charlotte Maherou, charlotte_maherou@cotyinc.com, 
+33-1-58-71-74-93 

 


