
 

 

 

 

JSTE PŘIPRAVENI ODHALIT 

SVÉ SCHOPNOSTI SVÁDĚNÍ? 

 

Playboy představuje super svůdnou reklamní kampaň   

na nové vůně Super Playboy pro něj a pro ni 

 

„Jste Playboy a máte výjimečné schopnosti. Navštívíte párty na střeše. Co se asi stane…?” 

 

Playboy spouští super sexy, super výbušnou reklamní kampaň na Super Playboy, novou senzační 

vůni a řadu péče o tělo. Jemně ironická televizní, tisková a digitální kampaň představuje pozoruhodné 

kousky super svůdců, jak přebírají kontrolu nad nocí. Zapomeňte na záchranu světa – jsou příliš 

zaneprázdněni sváděním a zábavou. Jste připraveni na hru? PRESS TO PLAY!    

 

Super Playboy na obrazovkách  

Nová televizní kampaň Playboy se odehrává ve světě, kde je možné COKOLIV, a líčí dobrodružství 

hrdiny a hrdinky Super Playboy na luxusní střešní párty. Je to pro oba perfektní prostředí, kde mohou 

odhalit svou schopnost svádět – záchrana světa může počkat! Kampaň režíroval oceňovaný režisér 

Paul Middleditch, který získal mezinárodní věhlas pro své humorné a někdy neuctivé reklamní filmy. 

Middleditch, proslulý svou kultovní prací na špičkových značkách pro mladé, je odborníkem 

v používání speciálních efektů pro vytvoření vizuálně strhujících příběhů. V roce 2012 ho „Best Ads 

on Tv“ označil jako celosvětovou jedničku mezi komerčními režiséry.  

 

Televizní reklama pro něj sleduje Super Playboye prostřednictvím různých scénářů odehrávajících se 

na párty se zábavnými důsledky – jako například když jeho rentgenové vidění přejede od sledování 

nádherných žen na mužského návštěvníka párty – až se setká s rovnocenným soupeřem, hrdinkou 

Super Playboy. Televizní reklama pro ni se soustředí na stejnou Super Playboy hrdinku. Pozorujeme, 

jak využívá svou sílu k hrdinským činům svádění. Vidíme ji používat své mimořádné schopnosti 

k tomu, aby si mohla pohrát s roztomilými chlapci a zachránit divokou párty před policií, než si všimne 

sexy Playboye na baru. Dávajíce větě „pojďme někam jinam“ zcela nový rozměr, rychle s ním mizí 

pryč na ostrov! Představte si, co dalšího by se mohlo stát… PRESS TO PLAY!  

 

Super Playboy v tisku 

Shrnujíce sexy, svůdnou podstatu televizní kampaně, tisková reklama zachycuje okamžik, kdy 

se Super Playboy pár nachází ve vášnivém objetí – ve vzduchu! Fotografem byl Jean-Yves 

Lemoigne, který je známý pro své elegantní surrealistické obrazy. Poutavá reklama chytře zachycuje 

dvojici vznášející se nad střešním bazénem – tak jak to dokážou jen super svůdci. 



 

 

 

 

Super Playboy online 

Chcete se octnout přímo uprostřed dění? Nyní můžete! Se vzrušující Super Playboy online kampaní 

budete VY novým hrdinou města! Připojte se k facebookové stránce PLAYBOY FRAGRANCES 

Česká republika a připravte se na super hru! Již v září. 

 

Super svůdné vůně 

Jste připraveni odhalit své schopnosti svádění? Řada Super Playboy startuje dvěma návykovými 

vůněmi, pro ni a pro něj. Stačí se jednou navonět a rázem se ocitnete v senzačním Super Playboy 

režimu! Klasická pravidla schůzky již neplatí. 

 

Pro ni, vůně se silou, díky níž vám on bude ležet u nohou 

 Nejprve stylová směs koktejlu margarita, energického drinku a mandarinek upoutá jeho 

pozornost… super rychle!  

 Poté ho zcela spoutá exotická strelície, sladká frézie a naprosto úchvatná mochyně. 

 Šach-mat: smyslný jantar a sexy pižmo uzavřely dohodu. Nyní zůstanete navždy v jeho 

snech! Nikdy proti vám neměl šanci!  

 

Pro něj, super svůdná vůně s neuvěřitelnou schopností proměnit rutinu svádění v pouhou formalitu… 

 Nejprve nečekaný výbuch šumivého bergamotu, šťavnatého červeného jablka a pikantního 

pepře upoutá její pozornost… super rychle!  

 Poté ji neuvěřitelné návykové srdce spojující hřejivost skořice, ovocnou svěžest ananasu 

a jemný dotek levandule neodolatelně přitáhne k vám… ona nemůže odolat!  

 A pak finále: jemná směs dřeva, jantaru a pačuli zajistí, že Super Playboy dosáhne svého 

cíle… pokaždé!  

 

Super svůdný design 

Vytvořeno pro světové muže a ženy obestřené tajemstvím, flakony toaletních vod Super Playboy jsou 

ultra moderní a ultra žádoucí. Vůně pro ni se představuje v černo-růžové krabičce s motivem 

panoramatu města, která vyzařuje exkluzivní kouzlo. Sexy, zazipovaná hlava zajíčka dává pokyn 

ke svádění, v němž vy určujete, co se stane. Uvnitř se ukrývá smyslně zaoblený flakon naplněný 

žhavě fuchsiovou vůní, vše je uzavřené černými zaječími oušky. Jasně růžový motýlek dokončuje 

silný, ženský vzhled. 

 

 



 

Dokonale ladící čtvercový flakon vůně Super Playboy pro něj má cool, mužný vzhled. Elektrizující 

modrá vůně září skrze motiv panoramatu města a vytváří moderní, živý vzhled. Krabička, jež svým 

vzhledem doplňuje flakon, se pyšní dramaticky černo-modrým panoramatem města, které překrývá 

stříbrná hlava zajíčka vyzařující sebejistou eleganci.  

 

Super neodolatelná péče o tělo  

Každý Super Playbyo ví, že jeho síla svádění závisí také na dobré pravidelné voňavé péči o tělo! 

 

Sprchové Gely 

Objevte lahodně vonící hydratační sprchový krém pro ni, díky němuž se pokožka cítí super jemná 

a hedvábná. Okuste multifunkční sprchový gel a šampon 2v1 pro něj s tajemnou dřevitou vůní.  

 

Deodoranty 

I ten nejvytíženější super svůdce se bude cítit připraven na cokoliv s 24hodinovou ochranou a 

vzrušujícími vůněmi deodorantů Super Playboy. Nádherně voňavý deodorant pro ženy se představuje 

v sexy ženském tmavě fuchsiovém balení, zatímco verze pro muže má povzbuzující, hřejivou, 

dřevitou vůni a elektrizující tmavě modré balení. 

 

Připravte se na pořádnou akci! PRESS TO PLAY! 
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