Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ
Είστε έτοιμοι να διασχίσετε τον ωκεανό;
Πριν από τριάντα χρόνια, χρησιμοποιώντας ένα εξαιρετικά καινοτόμο συστατικό (με
την ονομασία Dihydromyrcenol molecule) συνδυασμένο με λεβάντα, ο Pierre Bourdon
δημιούργησε ένα νέο fougère απελευθερώνοντας μια υπερβολική δόση δροσιάς.
Εκείνο το νέο δροσιστικό floral άρωμα, περιείχε πάνω από 18 διαφορετικά φυσικά
συστατικά όπως γεράνι, ροζ πιπέρι και αιθέρια έλαια, ήταν μια καινοτομία που άλλαξε
εντελώς τον κόσμο του ανδρικού αρώματος.
Μέσα από αυτό αρωματικό αριστούργημα, το Davidoff Cool Water εδραίωσε ένα νέο
όραμα για την αρρενωπότητα. Ήταν η πρώτη φορά που ένα άρωμα δεν είχε ως
μοναδικό σκοπό να κεντρίσει το ενδιαφέρον και να μαγνητίσει: σχεδιάστηκε καταρχήν
ως μια αίσθηση, ένα τονωτικό κύμα δροσιάς, μια στιγμή πραγματικής απόλαυσης.
Αυτή η ηδονιστική διάσταση υπήρξε απελευθερωτική. Ανέδειξε το γεγονός πως η
αληθινή αυτοπραγμάτωση δεν έρχεται από τα χρήματα, την ισχύ ή τη γοητεία. Για να
επιτευχθεί, πρέπει να βρούμε τον πραγματικό μας εαυτό.

Οι επαναστατικές
δημιουργίες γίνονται
κλασικές. Το Cool
Water ήταν μια
αναζωογονητική
πρόταση σε μια
περίοδο που οι άνδρες
ανακάλυπταν τα
αρώματα,
αναζητώντας την
απόλυτη φρεσκάδα.
Pierre Bourdon, perfumer and creator of Cool Water

ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
Με το πέρασμα των χρόνων, το μήνυμα του Davidoff Cool Water παραμένει
επίκαιρο. Μάλιστα, μοιάζει σχεδόν προφητικό. Ανάμεσα στην απαιτητική
καθημερινότητα της πόλης και την ανάγκη για έναν πιο οικολογικό και υπεύθυνο
τρόπο ζωής, οι άνθρωποι είναι πιο πρόθυμοι από ποτέ να επανασυνδεθούν με
τη φύση και τον πραγματικό τους εαυτό.
Το Davidoff Cool Water συμβολίζει ιδανικά αυτή τη νοοτροπία. Αποτελεί ένα
statement που αναδεικνύει τη σημασία του να βρισκόμαστε σε αρμονία με τον
εαυτό μας, έχοντας πλήρη έλεγχο αλλά και διάθεση για ρίσκα, με
αυτοπεποίθηση και όχι αλαζονεία, ήρεμοι σε κάθε περίσταση. Συνδέεται άμεσα
με την ανταπόκριση στο κάλεσμα του ωκεανού, με σκοπό να μη χάσουμε την
επαφή μας με τη φύση σε αυτή την αναζήτηση της απόλαυσης.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
Για να αναδείξει το θρυλικό της άρωμα και
να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία
της, ο οίκος Davidoff αποφάσισε να
λανσάρει δύο νέα eau de parfum: Cool
Water Intense for Him και for Her.
Η δημιουργία εναλλακτικών εκδοχών ενός
τόσο κλασικού αρώματος ήταν μια
πρόκληση για τους αρωματοποιούς Annick
Menardo, Amandine Marie και Christophe
Raynaud. Όλοι τους γνώριζαν ότι το

συγκεκριμένο άρωμα θεωρούνταν από τα
πλέον διάσημα και εμβληματικά αρώματα
στο χώρο.

Το Cool Water
Intense είναι ένα
αναζωογονητικό
και εξωτικό
άρωμα, δυναμικό
αλλά και έντονο.
Αποκαλύπτει μια
νέα εκδοχή του
εμβληματικού
Cool Water.

Annick Menardo,
αρωματοποιός και δημιουργός του
Cool Water Intense for Him.

Πίσω από αυτήν την πίεση ενός τέτοιου
εγχειρήματος, η κύρια πρόκληση ήταν να
βρεθεί ένας τρόπος για να τονιστεί η
ένταση του Cool Water χωρίς να αλλοιωθεί
η χαρακτηριστική φρεσκάδα του. Οι τρεις
αρωματοποιοί έλυσαν αυτό το αίνιγμα,
δημιουργώντας μια αντίθεση μεταξύ μιας
δροσιστικής νότας κορυφής εσπεριδοειδών
από πράσινα μανταρίνια με μια πλούσια
και εντυπωσιακά φρουτώδη νότα καρδιάς.

Η Davidoff, για πρώτη φορά, εμπλουτίζει τη
φρεσκάδα του Cool Water με ένα φυσικό
συστατικό: το πράσινο μανταρίνι. Το εσπεριδοειδές
αυτό συλλέχθηκε από την κοιλάδα Do Caí στη
Βραζιλία, ως μέρος μιας βιώσιμης συνεργασίας, υπό
τις οδηγίες του δημιουργού του αρώματος.

ΝΕΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕ

Το Cool Water Intense for Him, το δροσερό και εξωτικό αυτό
άρωμα της Annick Menardo, ανοίγει με μια αναζωογονητική
νότα πράσινου μανταρινιού. Έντονο και δροσερό,
ακτινοβολεί ζωντάνια. Την πικάντικη εισαγωγή ακολουθεί
μια νότα καρύδας που καθιστά το άρωμα ελκυστικό για
όλες τις αισθήσεις. Οι νότες αυτές, συνοδεύονται από νότες
κεχριμπαριού, προσθέτοντας αισθησιασμό και ένταση σε
αυτό το καινοτόμο eau de parfum.

Για το Cool Water Intense for Her, οι Amandine Marie και
Christophe Raynaud επεφύλαξαν ένα floral ξεχωριστό
άρωμα. Οι φυσικές και αρωματικές νότες κορυφής από
μανταρίνι απελευθερώνουν ζωντάνια και ενέργεια,
λειτουργώντας ως η τέλεια εισαγωγή για το πλούσιο
mangosteen που ακολουθεί. Αυτό το eau de fruit είναι
εξαιρετικά γοητευτικό. Με εκχυλίσματα εξωτικών
παραδεισένιων
λουλουδιών,
γίνεται
ταυτόχρονα
ελκυστικό και γεμάτο ενέργεια.
Η αισθητική του Davidoff Cool Water Intense παραμένει πιστή στην αυθεντική
συλλογή, με τη λιτή αρχιτεκτονική της φιάλης στο ανδρικό άρωμα και τη
σταγονοειδή κομψότητα του αντίστοιχου γυναικείου. Στο Davidoff Cool Water
Intense for Men, δόθηκε ένα βαθύ μπλε χρώμα που ενώ διατηρεί την αρχική
έμπνευση του αρώματος από τον ωκεανό και την φυσική του κομψότητα,
υπογραμμίζει και τη δυναμική του αύρα. Το εντυπωσιακό σχήμα του γυναικείου
μπουκαλιού αναδεικνύει την ποιότητα του γυαλιού του στο χρώμα της λεβάντας.
Οι συσκευασίες τους αντανακλούν τους συγκεκριμένους χρωματισμούς και
αναδεικνύουν το νέο logo του Cool Water.

ΜΙΑ ΔΡΟΣΕΡΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ
Για να σηματοδοτήσει το λανσάρισμα του νέου Cool Water
Intense, η Davidoff παρουσιάζει μια φιλόδοξη καμπάνια
που αναδεικνύει τις αξίες του brand. Το άρωμα αποκτά
δύο νέα πρόσωπα: τον Christian Hogue και την Vanessa
Moody.
Το αθλητικό σώμα του Christian αντικατοπτρίζει το πάθος
του για τα σπορ και την υγιεινή ζωή. Χαρισματικός και
προσαρμοσμένος στα σύγχρονα πρότυπα αρρενωπότητας,
είναι μία δημοφιλής προσωπικότητα με επιρροή.
Η Vanessa είναι η απόλυτη cool γυναίκα: με
αυτοπεποίθηση, δυναμισμό και κομψότητα. Οι δύο τους
ενσαρκώνουν τη νέα γενιά ηδονιστών του Davidoff Cool
Water και τη διαρκή τους αναζήτηση για ελευθερία,
ευζωία και αυθεντικότητα.
Η συνάντηση αυτού του εμβληματικού διδύμου
απαθανατίστηκε από τον διάσημο σκηνοθέτη Terence
Neale. Από το πρώτο βλέμμα, έως τη μεγάλη βουτιά στον
ωκεανό και το τρυφερό φιλί που ακολουθεί, οι αρμονικές
κινήσεις της κάμερας του Terence απαθανατίζουν τον
συνδυασμό ηρεμίας και χάρης που επιδεικνύουν οι δύο
χαρακτήρες. Ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Lachlan
Bailey κατάφερε να αιχμαλωτίσει τον οξύμωρο συνδυασμό
άνεσης και αποφασιστικότητας που χαρακτηρίζει τους
πρωταγωνιστές του Cool Water. Στο έντυπο υλικό της
καμπάνιας, εμφανίζονται ήρεμοι, αλλά και έτοιμοι να
αναλάβουν δράση.
Τριάντα χρόνια μετά τη δημιουργία του, πιστό στο όραμα
των εμπνευστών του, το Davidoff Cool Water εξακολουθεί
να ισορροπεί μεταξύ μιας κομψής στάσης και μιας
ανατρεπτικής νοοτροπίας. Τολμάτε να απαντήσετε στο
κάλεσμα του Blue;

Davidoff Parfums
EMPOWERED BY NATURE
#YOURCALL

Γεννηθήκαμε από το
νερό, κι εκεί
επιστρέφουμε.
Το Davidoff Cool Water
είναι η ανταπόκριση
στο κάλεσμα του
ωκεανού, σε μια
διαρκή αναζήτηση της
απόλαυσης.
Ο ωκεανός
ενσαρκώνει το
ηδονιστικό πνεύμα
του αρώματος:
δυναμικός,
ευχάριστος, γεμάτος
ευφορία.
Terence Neale
Σκηνοθέτης

