
 

 

 

KÉSZEN ÁLLSZ, HOGY SZABADJÁRA ENGEDD 

A BENNED REJLŐ CSÁBÍTÓ ERŐT? 

A Playboy bemutatja az új Super Playboy kollekció 

 szuper csábító reklám kampányát  

 

“Egy igazi Playboy vagy szuper képességekkel felruházva, ….. Megjelensz egy tetőkerti partin. A következő 

történhet:…” 

 

Playboy bemutatja új illata, a Super Playboy kollekcióhoz készült szuper-szexi, lehengerlő reklámkampányát. A 

mulatságosan pikáns nyomtatott és digitális kampány elmeséli a szuper csábító kalandjait, hogyan veszi át az 

irányítást a forró éjszakában. Megmenteni a világot? Ugyan már! Ennél sokkal fontosabb a csábítás és az 

örömök végtelen sora! Felkészültél? Akkor indulhat a játék! PRESS TO PLAY! 

 

Super Playboy tv 

Abban a világban, ahol BÁRMI megtörténhet, a Playboy új reklámja megmutatja a hősök és hősnők eszméletlen 

kalandjait, ami csak megtörténhet velük egy zártkörű dögös partyn. Ez a tökéletes hely arra, hogy szabadjára 

engedjék a bennük lakozó szuper-szexi csáberőt, - a világ megmentése most még várhat! A kampányt a hires és 

megannyi díjjal kitűntetett Paul Middleditch rendezte, aki számos nemzetközi elismerést kapott ezekért a vicces, 

már-már megbotránkoztató filmekért. A rendező, aki fiataloknak készült,  ikonikus kampányairól közismert, a 

különleges effekteket fevonultató, lebilincselő sztorik igazi specialistája. 2012-ben “A világ legjobb tv 

reklámjai” versenyében a rendezők között őt sorolták az első helyre. 

 

A férfi illathoz készült filmben végigkövethetjük az ellenállhatatlan Super Playboyt, aki partyról partyra jár és 

mindig történik vele valami jó sztori, természetesen szórakoztató végkifejlettel – például mikor  röntgen látása 

révén a legjobb csajokat pásztázza ruhátlanul és váratlanul egy hímnemű egyedbe botlik-, addig, amíg 

megtalálja a hozzá illő Super Playboy hősnőt. A női illathoz készült filmben a vagány Szuper Nő a főszereplő, 

aki gátlástalanul kihasználja emberfeletti csáberejét. Láthatjuk, hogyan használja kinetikus erejét arra, hogy cuki 

pasikat csábítson el, vagy éppen megmentse a rendőröktől a vad partyt, mielőtt rátalál párjára a bárnál álló  

Playboy személyében. A jelmondat: “Lépjünk le valahová” valami teljesen új értelmezést kap, amikor pasijával 

egy távoli szigetre repül egy pillanat alatt. Képzeld el, mi jöhet még…PRESS TO PLAY! 

 

Super Playboy nyomtatott hirdetés 

A tv kampány szexi, érzéki kampányából merítkezve a kreatív hirdetés azt a pillanatot ragadja meg, amikor a 

Super Playboy pár ködbe burkolózva ölelkezik valahol az ég és föld között. A képeket Jean-Yves Lemoigne 

fotográfus készítette, aki szürreális hangulatú elképzeléseiről ismert. A figyelemfelkeltő reklámképen a pár a 

tetőkerti medence felett lebeg éppen, úgy, ahogy csak a szuper csábítók tudnak.  

 



 

 

 

Super Playboy Online 

Te akarsz lenni a történések középpontjában? Most tied a pálya! A Super Playboy izgalmas online élményeinek 

köszönhetően egy új hős jelenik meg a városban…….. ez pedig TE magad vagy! A Super Playboy ezennel 

meghív Téged, hogy készítsd el saját személyreszabott oldalad az “ iamsuperplayboy.com” oldalon. Egy 

kattintás, és máris indulhat a játék!  Itt igazi, ellenállhatatlan csábítóvá változhatsz, kreálj magadnak új 

személyiséget, szerepelj trendi magazinokban, adj őrülten vicces interjúkat. Csatlakozz a PLAYBOY 

FRAGRANCES Facebook oldalhoz, és próbáld ki magad egy szuper játékban! 

Szeptembertől megy élesben!  

 

Super csábító illatok 

Készen állsz arra, hogy szabadjára engedd  a benned rejlő csábítót? A Super Playboy sztárillatai garantáltan 

függőséget okoznak fiúknak és lányoknak egyaránt. Elég egyetlen fújás és máris Super Playboy üzemmódba 

váltasz! A normal randi szabályok itt már nem számítanak! 

 

Csajoknak: ettől a lábad elé omlanak a pasik 

 Először is: margarita koktél, energiaital és mandarin édes elegye azonnal felkelti a figyelmet….szuper 
gyors hatás!  

 Másodszor: strelícia, illatos frézia és ínycsiklandó lampionvirág  mesés keveréke csapdába ejti Őt! 

 Végül mattot adsz: a kompozíciót érzéki ámbra, melegséget árasztó Massoia fa és szexi pézsma 
koronázza meg. Most már örökre beloptad magad az álmaiba! Szegény ördögnek esélye sem volt! 

 

Fiúknak:  A szuper csábító illat erejével képes leszel a laza beszélgetést érzéki viszonyra fordítani…. 

 Először is: pezsdítő bergamot, lédús piros alma és fűszeres bors kirobbanó ereje garantáltan felhívja 
magára a nagy Ő figyelmét..szuper gyors hatás!  

 Másodszor: tiszta, hűvös levendula, melegséget árasztó fahéj cseppnyi lédús ananásszal elegyítve – a 
vidám keverék titkos összetevői. Ettől leszel tökéletes ‘Super Playboy’. 

 Végjáték: az örök cédrus varázsa, melyet kiegészít az ellenállhatatlan pacsuli és érzéki ámbra. A Super 
Playboy eléri céljait. Mindig.  

 

 

Szuper csábító design 

A Super Playboy parfümök üvegeit úgy tervezték, hogy tökéletesen megfeleljenek a misztikumot kedvelő 

lányoknak és fiúknak, ultra-modernek és felettéb kívánatosak. A csajoknak készült parfümöt fekete és pink 

színben pompázó karton rejti, rajta a rejtélyes város képe, csak úgy árasztja magából a nagystílű ragyogást. A 

pajkos nyuszifej játékos utalás arra, hogy most Te szabod meg a csábítás szabályait. A kartonon belül pedig az 

érzékien gömbölyded üveg vár felfedezésre, benne a csodálatos fukszia színű esszencia, megkoronázva a 

jellegzetes fekete nyuszifüllel. Mély pink csokornyakkendő egészíti ki a kompozíciót és teszi teljessé az erőt 

sugárzó, szuper nőies megjelenést. 



Srácoknak: A parfüm csomagolása olyan elbűvölően pasis, amilyen csakis maga a  Super Playboy lehet! A 

férfiasan szögletes üvegben szinte elektromosan pulzál a kéken világító parfüm. A dobozon feketében és 

jegeskékben tűnik fel a város képe, mint egy képregény mozaikszerű darabkái, melyen az ezüst nyuszifej 

uralkodik: elegáns és magabiztos.  

 

 

SZUPER ELLENÁLLHATATLAN TESTÁPOLÓ CSALÁD  

 

Minden igazi Super Playboy tisztában van azzal, hogy sikere nagyban függ a mindennapos testápolástól, és az 

ellenállhatatlan illattól.  

 

TUSFÜRDŐK 

Próbáld ki a csajok számára készült hidratáló tusfürdőt, melynek nem csak az illata pompás, de puhává és 

selymessé is varázsolja a bőrt.  

Fedezd fel a srácok számára tervezett misztikus, fás illatcsaládba tartozó, 2:1-ben tusfürdőt, mely testre  és 

hajsamponként is használható,  

 

DEZODOROK 

Még a legelfoglaltabb csábítók is bármire késznek érzik magukat a Super Playboy dezodorok 24 órás 

védelmével és üdítő illatával felvértezve.  

 

Csajoknak, szexy, nőies, sötét fukszia színű csomagolásban a már megismert finom illatban. 

Srácoknak: elektromos izzású sötétkék csomagolásban a melegséget árasztó, fás, életteli illatban. 

 
PRESS TO PLAY, és lépj a tettek mezejére! 
 
A Super Playboy termékcsalád reklámkampányának alkotói: 
 
Reklámügynökség:   DDB Paris 

Televíziós reklám:   Paul Middleditch 

Reklámfotós:     Jean-Yves Lemoigne 

Digitális ügynökség:   You to You 

Bevezetés időpontja:   August 2013 
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