
 

 

 

EŞTI GATA SĂ DECLANŞEZI PUTEREA SEDUCŢIEI? 

 

Playboy dezvăluie o campanie de publicitate super seducătoare 

Noua colecţie Super Playboy pentru EA şi pentru EL 

 

“Ești un Playboy și ai puteri extraordinare. Ajungi la o petrecere la înalţime. Iată câteva scenarii 

despre ce s-ar putea întâmpla...” 

Playboy lansează o campanie de publicitate super-sexy pentru noul parfum şi linia de îngrijire a 

corpului Super Playboy. Amuzanta reclamă tv, la fel ca şi campaniile tipărite şi  cele digitale 

exploatează aventurile super-eroilor care pun stăpânire pe viaţa de noapte. Uitaţi momentele în care 

eroii salvau lumea, acum sunt prea ocupaţi cu jocurile seducţiei şi ale plăcerii! Voi sunteţi gata de 

joacă? Atunci, apăsaţi PLAY! 

 

Super Playboy pe ecrane  

Noul spot publicitar Playboy înfăţişează aventurile super-eroilor Playboy, un el şi o ea aflaţi la o 

petrecere fascinantă, glamour, ce are loc pe acoperişul unui zgârie-nor. Aici, orice se poate întâmpla. 

Este momentul ideal pentru ca cei doi să-şi elibereze puterile speciale. Salvarea lumii mai poate 

aştepta, e momentul ca Super Playboy să-şi descătuşeze puterea seducţiei. Campania publicitară 

este regizată de talentatul Paul Middletich, care şi-a câştigat recunoaşterea internaţională prin 

filmele sale publicitare caracterizate de un umor îndrăzneţ, uneori chiar obraznic. Middletich este 

renumit pentru campaniile publicitare pe branduri de top destinate celor tineri, fiind un expert în 

utilizarea efectelor speciale care crează hipnotizante poveşti vizuale. În 2012, în cadrul „Best Ads on 

TV” a fost desemnat cel mai bun regizor de reclame din lume.  

Reclama TV pentru El îl prezintă pe suavul Super Playboy în mijlocul petrecerii, în diferite ipostaze cu 

consecinţe amuzante - cum ar fi atunci când cu ajutorul razelor X explorează femeile frumoase de la 

petrecere şi dă peste un travestit – şi până când întâlnește partenera perfectă, super-eroina Playboy. 

Spotul publicitar pentru Ea urmăreşte aceleaşi aventuri interesante şi modul în care ea se foloseşte 

de puterile ei pentru faptele eroice ale seducţie. O vedem flirtând cu baieţii drăguţi, folosindu-şi 

abilităţile cinetice şi salvând oprirea petrecerii de către poliţie, asta până când dă de urma sexy-

eroului Playboy de la bar. Hotărârea luată de cei doi „Hai să mergem în altă parte” are un alt sens 



pentru ei, cei doi alegând ca loc de refugiu o insulă unde ajung instant. Imaginaţi-vă ce se poate 

întâmpla mai departe... Apăsaţi PLAY!    

 

Super Playboy în print 

Reclamele din print captează esenţa sexy şi seducătoare a campaniei televizate, surprinzând 

îmbrăţişarea în aburi a cuplului Super Playboy. Fotograful Jean-Yves Lemoigne, care este renumit 

pentru cadrele sale elegante şi ireale, a creat o imagine care atrage atenţia datorită cuplului care se 

află deasupra piscinei de pe acoperiş, ipostază specifică super-seducătorilor.   

  

Super Playboy online 

Vrei să fii catapultat în mijlocul acţiunii? Acum se poate! Experienţa online a Super Playboy este pe 

cât de interesantă, pe atât de atractivă, pentru că există un nou erou în oraş... chiar TU! Super 

Playboy te invită să-ţi creezi propriul site iamsuperplayboy.com. Pe această platformă online poţi 

deveni eroul seducţiei cu ajutorul machetelor bios, a revistelor comice şi a interviurilor amuzante şi 

caraghioase. Din luna august, conectează-te pe Facebook-ul paginii PLAYBOY FRAGRANCES şi fii 

pregătit pentru super PLAY!  

 

Parfumuri Super Seducătoare 

Eşti pregătit să dai frâu liber puterii de seducţie? Super Playboy îţi aduce două parfumuri cu arome 

care dau dependenţă. O singură pulverizare şi intri în fascinanta stare Super Playboy! Şi uită toate 

regulile pentru întâlniri senzaţionale. 

 

Pentru EA, un parfum care îl face pe el să-i cadă la picioare: 

   În primul rând, un amestec de Margarita cocktail, o băutură energizantă și esenţa de 

mandarină capteaza atentia lui... super-rapid! 

   În al doilea rând, floarea Pasărea Paradisului, frezia dulce și extrem de gustosul fruct 

Physalis, cunoscut ca şi cireaşa de pământ, o  să-l hipnotizeze. 

   Șah-mat: Senzualul chihlimbar si seducătorul mosc încheie partida ... Acum ești în visele lui 

pentru totdeauna! De fapt, bietul băiat nu a avut niciodată vreo șansă! 

 

Pentru EL, un parfum super-seducător, care are puterea incredibilă de a transforma conversaţiile de 

rutină într-o simplă formalitate ... 



   În primul rând, o explozie neașteptată a efervescentei bergamote, a suculentului măr roşu 

şi a picantului piper negru îi atrag atenţia... super-rapid! 

   În al doilea rând, incredibila căldură a scorţişoarei, prospeţimea ananasului şi atingerea 

catifelată a levănţicăi o vor atrage irezistibil... nu o să se poată opune! 

   Lovitura finală: un amestec subtil de esenţă de lemn, chihlimbar si patchouli îi asigură Super 

Playboy-ului atingerea ţintelor... de fiecare dată!  

 

 

Un design super atrăgător 

Proiectat pentru bărbaţii şi femeile misterioase de pretutindeni,  apa de toaletă Super Playboy  este 

disponibilă în sticle ultra-moderne şi ultra-dorite. Parfumul pentru Ea se găseşte într-o cutie de 

carton, cu aspect urban, colorată în negru și roz, care emană o eleganţă exclusivistă. Un cap de 

iepuraş sexy, cu fermoar, este primul indiciu că armele seducţiei se află în această cutie.  În interior, 

descoperi o sticlă voluptoasă cu forme rotunjite, plină cu ademenitorul parfum de culoarea fuchsiei, 

al cărui capac negru are forma urechilor jucăuşului iepure Playboy. Un papion roz deschis 

completează imaginea feminină.  

 

Perfect potrivit pentru un Super Playboy, sticla parfumului pentru EL este pătrată şi transmite un 

sentiment de masculinitate, de virilitate. Parfumul albastru electric strălucește pe fundalul orașului 

pentru a crea un aspect contemporan, vibrant. Completând sticla, pe cutie apare un peisaj urban, în 

nuanţe de negru și albastru dramatic, peste care străluceşte un sofisticat cap de iepuraş, argintiu, 

care debordează a eleganţă şi  încredere de sine. 

 

 

Super irezistibila linie de îngrijire a corpului  

Fiecare Super Playboy este conştient că puterea lor de seducţie depinde de o mare atenţie acordată 

rutinei zilnice de îngrijire şi parfurmare a corpului.  

 

Gelurile de duș 

Pentru EA: descoperă o delicioasă, parfumată, hidratantă cremă de duș, care face pielea super-

catifelată şi mătăsoasă.  

Pentru EL: experimentează un gel de duş 2 în 1, care este şi şampon şi care emană un plăcut parfum 

de esenţe lemnoase.  

 



Deodorantele 

Chiar și cei mai ocupaţi super-seducători se vor simţi gata pentru orice, atunci când au protecţie 24 

de ore împotriva mirosurilor neplăcute şi când beneficiază de aromele incredibile ale deodorantelor 

Super Playboy. Deodorantele pentru femei sunt prezentate într-un ambalaj seducător, fuchsia, 

foarte feminin, care emană un parfum delicios, în timp ce versiunea pentru bărbaţi are un ambalaj 

electrizant, albastru închis, având un parfum revigorant. 

  

Acum pregăteşte-te pentru ceva acţiune serioasă şi apasă PLAY! 

 
Campania publicitară Super Playboy  
 
Agenţia de publicitate:   DDB Paris 

Regizorul reclamei TV:   Paul Middleditch 

Fotograful campaniei de print:   Jean-Yves Lemoigne 

Agenţia digitală:    You to You 
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