
 
Hannah Ferguson, modelo da Sports Illustrated é a estrela de 'Find The One, Again' 

 

A sequência do comercial animado de TV das lingeries Triumph 

BAD ZURZACH, Suíça, 7 de abril de 2016 /PRNewswire/ -- É com empolgação que 
a Triumph anuncia que o premiado filme de animação 'Find the One' (Encontre o Certo) está de volta 
com a segunda parte da história, 'Find the One, Again' (Encontre o Certo, Novamente). O curta de 
animação é estrelado por Hannah Ferguson, modelo da revista Sports Illustrated e a imagem global 
da marca de lingeries Triumph. 

Para acessar a divulgação de notícias em multimídia, clique: 
http://www.multivu.com/players/uk/7801951-hannah-ferguson-stars-find-the-one-again/ 

A encantadora sequência do original premiado, 'Find The One, Again', continua a entreter o público 
com seu charme cativante e com a história que visita novamente a heroína, Hannah, após o 
nascimento de seu primeiro bebê. O ponto central da história é a amizade de Hannah com dois 
novos personagens, 'Luna' e 'Jade'. O relacionamento mágico entre personagens celebra as relações 
e as amizades verdadeiras, e a conexão emocional compartilhada pelas mulheres em todo o mundo. 

'Find the One, Again' dá vida à jornada da valorização da forma e da descoberta do sutiã 'certo' com 
o caimento perfeito através de uma abordagem charmosa e fascinante. A história explora a entrada 
de Hannah no mundo da maternidade e o sentimento intenso criado por esse novo marco da vida, 
além de como essas mudanças podem impactar os seios e a autoconfiança no corpo. 

Apresentando Magic Boost, a última inovação da Triumph,  o curta de animação 'Find The One, 
Again' introduz a solução revolucionária oferecida pela linha de três sutiãs - Push-Up, Lift-Up e 
Shape-Up, com fotos interessantes do estilo 'antes e depois'. A linha conta com um caimento 
excepcional, detalhes sofisticados, qualidade e corte confortáveis, de acordo com a filosofia de 130 
anos da Triumph que visa ajudar qualquer mulher, de qualquer tamanho ou formato de corpo a 
encontrar o sutiã 'certo' de caimento perfeito. 

Conta com o apoio de uma trilha sonora divertidíssima do compositor americano vencedor do prêmio 
Tony, Jason Robert Brown e um coral e orquestra de profissionais – os vocais principais foram 
também executados pelas aclamadas cantoras da Broadway, J. Elaine Marcos, Ta'rea Campbell, 
Betsy Wolfe e Leslie Kritzer para adicionar um toque dramático e mágico.   

"É fascinante ver 'meu eu futuro' como uma personagem de animação pela segunda vez e é um 
prazer fazer parte dessa maravilhosa campanha novamente. Sempre gostei de trabalhar com a 
Triumph, o caimento e o design de seus produtos me fazem sentir super feminina e sexy", 
comenta Hannah Ferguson, a modelo da campanha. 

'Find The One, Again' entra no ar na Alemanha (a partir de 6 de abril), Itália e Portugal (10 de abril), 
Suíça (a partir de 11 de abril), Grécia (a partir de 11 de abril), Polônia (a partir de 21 de abril) e 
Dinamarca (a partir de 2 de maio). Versões editadas poderão também ser acessadas online na 
Europa. 

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160401/350404 ) 
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