
 

 

 ؟التشويق لقوة العنان �ط�ق مستعد أنت ھل

  .والمرأة جلللر الجديدة" بوي ب�ي سوبر "لمجموعة ا�ع�نية حملتھا عن النقاب تكشف بوي ب�ي

  

 قد ما فإليك بناية، سطح على مقاماً  حف�ً  وحضرت استثنائية، قوى ولديك" بوي ب�ي "رجل منتجات مستخدمي أحد كنت إذا

  ...يحدث

 العناية ومنتجات الجديدة الناجحة عطورھا مجموعةلو "بوي ب�ي سوبر"لـ جداً  وصاخبة مثيرة إع�نية حملة تُطلق بوي ب�ي

 يسيطرون وھم لخارقينل الملحمية المغامرات تنقل الرقمية والوسائل ا@نترنت عبر المقدمة المرحة ا@ع�نية الحملة. بالجسد

 !اللعب زر على اضغط للھو؟ مستعد أنت ھل. بوقتھم باIستمتاع جداً  مشغولون ھمEن العالم إنقاذ نسوا فقد. الليل عالم على

  :الرقمية الوسائط عبر بوي ب�ي سوبر

 بطل مغامرات" بوي ب�ي سوبر"لـ الجديد التلفازي ا@ع�ن نقلوي شيء، أي فيه يحدث أن وارد عالم في ا@ع�ن رسيُصوّ 

 التأثير لقوة العنان ك�ھما يطلق لكي المثالي المكان إنه. بناية سطح على مقام براق مترف حفل في" بوي ب�ي سوبر "وبطلة

 وصل الذي" ميدلديتشي بول "جوائز عدة على الحاصل المخرج ا@ع�نية الحملة رجيُخ! تأجيله يمكن العالم إنقاذ Eن لديه

 الع�مات مجال في اEسطورية بأعماله اشتھر الذي" ميدلديتشي. "أحياناً  والجريئة الطريفة ا@ع�نية بأف�مه العالمية للشھرة

 بست "صنفته ،2012 عام في. بصرياً  مبھرة قصص بتكارل الخاصة المؤثرات استخدام في خبيراً  يعد الكبيرة الشبابية التجارية

  .التجارية ا@ع�نات مجال في اEول المخرج بأنه" التلفازية ا@ع�نات أفضل – في تي أون آدز

  

 حتى ، مسلٍ  تسلسل في مختلفة حف�ت عدة في اEنيق" بوي ب�ي سوبر "رجل الرجالية للحملة ا@ع�ني التلفازي الفيلم يتتبع

 بطلة نفس على المرأة لمنتجات التلفازية ع�نيةا@ الحملة تتمحورو ".بوي ب�ي سوبر "بطلة وھي تضاھيه التي الفتاة يقابل

 وإنقاذ لھول الحركية قدراتھا تستغل فنراھا. التأثير في البطولية قواھا تستخدم بينما مغامراتھا فنتتبع. المثيرة" بوي ب�ي سوبر"

 ،"آخر مكان إلى لنذھب "لجملة جديداً  معنى الحملة فتعطي. المثير" بوي ب�ي "رجل ترى أن بلق الشرطة من الجامح الحفل
 !لتلعب الزر على اضغط... ھذا غير يحدث أن يمكن ما تخيل. بجزيرة خاص معتزل إلى مسرعة معه تخرج فبعدھا

  ا�نترنت عبر" بوي ب�ي سوبر"

 بطل لدينا أصبح ا@نترنت، عبر المثيرة" بوي ب�ي سوبر "تجربة مع. ھذا كنكيم اjن الحملة؟ خضم في تشارك أن تريد ھل

 فقط وانقر iamsuperplayboy.com وھو الشخصي موقعك تصميم إلى" بوي ب�ي سوبر "تدعوك! أنت.... وھو جديد

 مضحكة مج�ت اIتومق أيضاً  زائفة ذاتية سيرات ھناك وستكون أصدقائك بين ا@غراء بطل تصبح أن يمكنك ھنا. لتلعب

 موقع على  PLAYBOY FRAGRANCES ARABIA فراغرانسس بوي ب�ي "صفحة مع تواصل. وجنونية مرحة شخصية ومقاب�ت

  .2013 أكتوبر/سبتمبر في اEكبر للھو واستعد وكب فايس

  

  !للغاية مثيرة عطور



 رجالي أحدھما! لkدمان قاب�ن عطران" بوي ب�ي سوبر "فريق يقود ؟التأثير على لقوتك العنان @ط�ق مستعد أنت ھل

 !التقليدية المواعدة أحكام تطبق I لذا" بوي ب�ي سوبر"لـ المثير العام الجو في وستدخل فقط واحدة رشة. نسائي واjخر

  !قدميك عند يخر تجعله جديدة قوة به عطر النسائي العطر

  ًIخارقة بسرعة... البرتقال وأريج طاقة ومشروب امارغريت كوكتيل رائحة انتباھه لفتت أو! 

 !كلياً  إعجابه على تستحوذ والحرنكش العذبة والفريزي جميلة استوائية زھرة رائحة ثانياً، 

 ھذا أمام يكن لم! ل#بد أح!مه بطلة أصبحت ا�ن... ا	مر والعنبر المثير المسك على المرتكز العطر ينھي: ا	خيرة الخطوة 

 !للمقاومة فرصة نالمسكي الرجل

  رسمية غير ع�قة إلى الروتينية الثرثرة لتحويل مذھلة قوة له للغاية مثير عطر الرجالي العطر

 ،ًIخارقة بسرعة... انتباھھا تجذب حار أسود وفلفل غضة حمراء وتفاحة الفوارة البرغموت لرائحة مفاجئة فرقعة أو! 

  القرفة رائحة فءد بين تجمع لkدمان قابلة مذھلة رائحة ثانياً، 

 .مقاومتھا يمكنھا I... بصورة إليك تجذبھا رقيقة Iفاندر ولمسة اEناناس ونضارة

 .مرة كل في... ھدفه على" بوي ب!ي سوبر "رجل حصول على يؤكد والـبتشولي والعنبر الخشب من رقيق مزيج: الخاتمة ثم 

  جداً  جذاب تصميم

 يُقّدم. العالم حول الغامضين والنساء للرجال والنسائية الرجالية جداً  الجذابةو العصرية" ب�ي سوبر "عطر زجاجات ُصممت

 وھناك. له مثيل I ببريق فتنضح والوردي اEسود باللونين للمدينة صورة عليھا مرسوم مقوى ورق علبة في النسائي العطر

 فوشيا سائل بھا مثيرة مستديرة زجاجة فينستكتش وبالداخل. الناھية اjمرة ويجعلك بالغثارة يوحي مضغوط مثير أرنب رأس

  .النسائية الطلة ھذه وردية فراشية عنق ربطة تُكمل ثم. سوداواتان أرنب أذنا تعلوھا مثير

  

 اEزرق السائل يسطع". بوي ب�ي سوبر "برجل حقاً  يليق عصري رجالي بحس الرجالي للعطر المستطيلة الزجاجة تتميز

 خلفية بتقديم الزجاجة تصميم تُكمل الخارجية العلبة. بالحيوية نابض معاصر مظھر لخلق ينةالمد لصورة خلفية وراء البراق

 .بالنفس الثقة من تنبع بأناقة ينضح راقٍ  فضي أرنبي رأس ويعلوھا واEسود اEزرق باللونين المدينة لصورة

  !تقاوم > بالجسد عناية منتجات

 بالجسد عناية منتجات على أيضاً  تعتمد إغوائھما قوة أن جيداً  يدركان" بوي ب�ي سوبر "منتجات يستخدمان امرأة أو رجل أي

  . رائعة عطرة

  

  :السائل اIستحمام صابون

 صابون. جداً  وملساءً  ناعمة البشرة يجعل وُمعطّراً  ُمجففاً  كريمي استحمام صابون اكتشفي: النسائي السائل اIستحمام صابون

  .غامضة خشبية رائحة له 1 في 2 المھام متعدد وشامبو سائل استحمام نصابو تجربة عش: الرجالي اIستحمام

  



  العرق مزي�ت

 المنعشة" ديودرانت بوي ب�ي سوبر "عرق مزي�ت عطور بحماية شيء Eي مستعد بأنه سيشعر إنشغاIً  اEشخاص أكثر حتى

 الخاصة النسخة أما الداكن، الفوشيا باللون نسائية رةمثي عبوة في اللذيذ النسائي العرق مزيل عطر يُقّدم. اليوم طوال تستمر التي

 .الداكن اEزرق باللون عبوة في خشبية دافئة منعشة رائحة فلھا بالرجال

 !الحقيقية المغامرات لبعض واستعد لتلعب اضغط اjن

  :الدعائية" بوي ب�ي سوبر "عطر حملة

  باريس بي دي دي            :ا@ع�نية وكالةال

  ميدلديتشي بول            :زيونيالتلف ا@ع�ن

  ليموين إيف جان          :المطبوع ا@ع�ن مصور

  يو تو يو            :الرقمية الوكالة

  2013 أكتوبر        اEوسط الشرق في الحملة إط�ق تاريخ

 


