
 

 

 

 

SIAP UNTUK MELEPASKAN 

KEKUATAN MENGGODAMU? 

 

Playboy mengeluarkan iklan kampanye yang sangat menggoda 

Untuk koleksi terbaru Super Playboy For Him & For Her 

 

“Anda adalah seorang Playboy dan Anda memiliki kekuatan yang luar biasa. Anda memasuki sebuah 

rooftop party. Inilah yang mungkin akan terjadi…” 

 

Playboy  meluncurkan sebuah iklan kampanye yang sangat seksi dan sangat kuat untuk Super 

Playboy, koleksi parfum dan body care unggulan baru. Iklan televisi, kampanye digital maupun cetak 

menceritakan para penggoda handal dimana mereka memegang kendali pada malam hari. Lupa 

untuk menyelamatkan dunia – mereka terlalu sibuk untuk menggoda dan bersenang- senang! Apakah 

Anda siap untuk bermain? PRESS TO PLAY! 

 

Super Playboy Dalam layar 

Diset dalam sebuah dunia dimana APAPUN bisa saja terjadi, Iklan televisi terbaru dari Playboy yang 

menyenangkan, menggambarkan perjalanan tokoh pria dan wanita Super Playboy di sebuah 

suasana gemerlap pesta eksklusif di atap gedung pencakar langit. Ini adalah tempat yang sempurna 

bagi keduanya, untuk melepaskan kekuatan menggoda masing-masing - misi penyelamatan dunia, 

itu urusan kedua!. Iklan ini disutradarai oleh si pemenang berbagai penghargaan Paul Middleditch, 

yang telah memperoleh pujian internasional untuk humornya dan beberapa iklan televisinya yang 

‘berani’. Karyanya dikenal khas pada merek-merek ternama untuk anak muda, Middleditch dikenal 

piawai dalam penggunaan efek khusus untuk menciptakan cerita secara visual. Pada 2012, ‘Best Ads 

on TV’ memposisikan dia pada peringkat sutradara iklan nomor satu dunia   

 

Film televisi For Him menggambarkan pesona Super Playboy melalui berbagai skenario pesta yang 

menarik – seperti ketika mesin sinar x nya berpindah-pindah memindai, mulai dari seorang wanita 

cantik sampai ke pria penggila pesta –  hingga sang tokoh Super Playboy menemukan 

pasangannya, Super Playboy wanita. Iklan televisi For Her memusatkan diri pada tokoh wanita 

Super Playboy seksi yang sama. Kita bisa lihat bagaimana sang Super Playboy wanita 

mengekploitasi kekuatannya untuk menggoda. Kita juga bisa lihat bagaimana dia menggunakan 

kelincahan geraknya untuk bermain dengan pria manis dan menyelamatkan pesta liar dari polisi, 

sebelum akhirnya dia terpaku pada sang Super Playboy pria nan seksi di dekat bar.  Kalimat, “Mari 

kita pergi ke tempat lain” memberikan sebuah arti yang benar-benar baru, mereka segera pergi 



bersama ke sebuah pulau wisata yang terpencil! Bayangkan apa lagi yang bisa terjadi… PRESS TO 

PLAY! 

 

Note : Indonesia will use the “for sensitive market ” version. The below translation will be no more 

valid anyway 

 

Iklan cetak Super Playboy 

Menceritakan esensi seksi menggoda pada kampanye televisi, iklan cetak menggambarkan sebuah 

momen di mana pasangan Super Playboy terkunci pada pelukan yang bergairah – di awang-awang! 

Foto diambil oleh Jean-Yves Lemoigne, yang terkenal dengan gaya foto foto yang surrealistik dan 

rapih, sebuah tangkapan visual yang secara cerdik menangkap pasangan yang sedang melayang di 

atas kolam rooftop – hanya para penggoda handal yang bisa. 

 

Super Playboy Online 

Ingin menjadi bagian dari sebuah aksi seru? Sekarang Anda bisa! Dengan pengalaman online Super 

Playboy yang menarik, pahlawan baru akan muncul di kota : ANDA! Super Playboy mengundang 

Anda untuk membuat website pribadi Anda, melalui iamsuperplayboy.com – just click to play. Di 

sini, Anda bisa menjadi Pahlawan penggoda di antara teman teman Anda, lengkap dengan bio data 

tiruan, fitur-fitur lucu di majalah, serta wawancara yang gila namun menyenangkan. Bergabunglah 

dengan facebook fan page PLAYBOY FRAGRANCES dan bersiaplah untuk game yang hebat! Akan 

hadir di bulan Agustus 

 

Keharuman Super Menggoda 

Siap untuk melepaskan kekuatan untuk menggoda? Super Playboy memiliki dua aroma yang 

memikat, For Her dan For Him. Cukup satu semprotan, dan Anda akan berada pada gaya 

sensasional Super Playboy! Aturan kencan yang normal tidak lagi berlaku. 

 

For Her, parfum dengan kekuatan untuk membuat pria jatuh di bawah kaki Anda: 

 Pertama, bagaikan campuran a-la bar dari koktil margarita, sebuah minuman energi dengan 

jeruk mandarin yang akan menarik perhatiannya… dengan sangat cepat!. 

 Kedua, bunga surgawi yang eksotis, bunga freesia yang manis, dan cinta yang nikmat, 

membuatnya ketagihan dan terperangkap di dalamnya 

 Skakmat : Amber yang sensual dan musk yang seksi akan mengikatnya… sekarang Anda 

sedang dalam mimpinya selamanya! Pria “malang” itu tak punya pilihan! 

 

 

For Him, sebuah parfum super penggoda dengan kekuatan yang luar biasa untuk mengubah obrolan 

menjadi sebuah formalitas belaka… 



 Pertama, sebuah kekuatan yang tak terduga dari bergamot yang berkilau, apel merah yang 

lezat, dan aroma rempah lada hitam, akan menarik perhatiannya… dengan sangat cepat! 

 Kedua, inti parfum yang luar biasa dan membuat ketagihan, mencampur hangatnya kayu 

manis, kesegarana nanas dan kelembutan lavender menyentuh dan menariknya kepada 

Anda… Dia takkan bias menolak! 

 Dan akhirnya: campuran halus dari kayu-kayuan, amber dan patchouli memastikan Super 

Playboy mencapai targetnya… Setiap waktu! 

 

Desain yang super menarik 

Didesain untuk mewakili citra misteri pria dan wanita di seluruh dunia, kemasan Super Playboy Eau 

de Toilette sangat modern dan menarik. Keharuman For Her dihadirkan dalam kotak kemasan 

dengan pemandangan kota berwarna hitam dan merah muda, membersitkan kesan eksklusif dan 

glamor. Kepala kelinci berritsluiting yang seksi menceritakan dimana anda berada.  Di dalamnya 

terdapat sebuah botol seksi yang berisi cairan warna fuchsia yang seksi, dengan tutup berbentuk 

telinga kelinci berwarna hitam. Sebuah dasi pink yang cerah melengkapi kesan kuat dan feminin. 

 

Paduan sempurna Super Playboy, botol kotak For Him memiliki kesan keren & maskulin. Warna 

cairan Electric Blue yang berkilau di balik latar belakang siluet kota, menciptakan kesan kontemporer 

dan bersemangat. Melengkapi desain botol, kotak kemasan berwarna hitam dan biru dengan 

pemandangan kota yang dramatis, ditimpa oleh kepala kelinci berwarna perak yang memancarkan 

kepercayaan diri yang elegan.  

 

Body care yang sangat menarik 

Setiap Super Playboy tahu kekuatan godaan mereka juga bergantung pada produk perawatan tubuh 

dengan wewangian hebat. 

 

Deodoran 
 
Bahkan penggoda handal yang sibuk pun, akan merasa siap untuk apaun, dengan perlindungan 24 
jam dan wewangian yang menyenangkan dari Super Playboy Deodoran. Wangi yang mengundangt 
untuk wanita, terbungkus dalam kemasan berwarna dark fuchia yang seksi dan feminin; sementara 
versi pria memiliki keharuman kayu-kayuan yang menyegarkan dan hangat, terbungkus dalam 
kemasan warna biru tua elektrik  
 
Kini saatnya PRESS TO PLAY dan bersiaplah untuk aksi yang serius!  
 
The Super Playboy Fragrance Ad Campaign 
 
Advertising Agency:   DDB Paris 

Television Advert:   Paul Middleditch 

Print Ad Photographer:    Jean-Yves Lemoigne 

Digital Agency:    You to You 

Global Launch:    August 2013 


