СУШТИНАТА НА COOL
Дали сте подготвени да го преминете океанот?
Пред триесет години, употребувајќи високо иновативна состојка (Dihydromyrcenol молекула)
искомбинирана со лаванда, Pierre Bourdon креираше нов fougère мирис, кој храбро претстави
преголема доза свежина. Овој нов свежо-флорален мирис, создаден од повеќе од 18
природни состојки, вклучувајќи гераниум, розов бибер и есенцијални масла од портокал,
беше иновација која целосно го обликуваше светот на машките мириси.
Покрај оваа парфемска турнеја, Davidoff Cool Water објави една сосема нова визија за
мажественост. За прв пат, мирис кој не беше создаден само за да привлече внимание и да
заведува, туку мирис кој е дизајниран првенствено како сензација, возбудлив излив на
свежина, момент на чисто задоволство. Оваа хедонистичка димензија беше воедно и
ослободувачка, и моќна. Изјава која објави дека вистинското исполнување не доаѓа од
пари, моќ или заводливост, туку од тоа да се пронајдеш себеси.

Револуционерното
стана класика, а
Cool Water беше
новата свежина во
време кога мажите
ја откриваа
парфумеријата и
кога бараа
максимум
свежина.
Pierre Bourdon, парфумер и креатор на Cool Water

БЕЗВРЕМЕНСКА ПОРАКА
Во текот на годините, пораката која ја пренесува Davidoff Cool Water, воопшто ја нема изгубено
својата важност. Напротив, таа е речиси визионерска. Растргнати помеѓу императивите на
нашето модерно урбано постоење и стремежот кон поеколошки и поодговорен начин на
живот, луѓето се поенергични од кога и да било кон тоа повторно да се поврзат со
природата и нивното вистинско “јас“.
Davidoff Cool Water перфектно ја симболизира оваа состојба на умот. Тоа е изјава со која се
прокламира важноста на тоа да се биде смирен со себеси, целосно со контрола, да се
биде подготвен на преземање ризици, да се биде самоуверен без да се биде арогантен,
кул под секакви околности. Станува збор за прифаќање на повикот на океанот,
останувајќи едно со природата во потрагата по задоволство.

ИНТЕНЗИВНО COOL
За да го прослави својот култен и
препознатлив мирис и да отвори ново
поглавје од својата историја, Davidoff одлучи да
лансира два сосема нови парфеми: Cool Water
Intense for Him и for Her.
Да креираат алтернативни верзии на толку
почитувани класици, беше предизвик за
парфумерите Annick Menardo, Amandine Marie и
Christophe Raynaud, свесни за култниот статус на
мирисите познати со години и мириси кои се
сметани за едни од најпрепознатливите
мириси во светот на парфумеријата.
Покрај инхерентниот притисок за таков обид,
главниот предизвик беше да се пронајде
начин како да се засили интензивноста на Cool
Water без да се изгуби препознатливата
свежина. Тројцата парфумери паметно ја
решија оваа загатка, со тоа што ги
контрастираа свежите цитрусни горни ноти на
зелена мандарина со сочна и неочекувана
овошна срцева нота.

Davidoff, за прв пат потворно се навраќа кон
свежината на Cool Water со изворната состојка:
зелена мандарина. Овој рачно набран цитрус е
набран во областа Vale Do Caí во Brazil, како дел од
одржливото партнерство, следено од парфумерот
– креатор на мирисот.

Cool Water Intense
е свеж, но исто така
и ориентален;
моќен, а воедно и
екстремно
заводлив.
Тој открива нова
страна на култната
свежина на Cool
Water.

Annick Menardo,
Парфумер и
креатор на
Cool Water Intense for Him.

НОВИ НИЈАНСИ НА СИНО

Свежо-ориенталниот мирис на машкиот Cool Water Intense for Him,
креиран од Annick Menardo, се отвора со свежи ноти на зелена
мандарина. Сочна и свежа, таа зрачи со виталност.
Пикантната увертира избледува во ноти на кокосова вода,
која му дава на мирисот исклучителна привлечност.
Основата се помешува со ноти на килибар, кои му додаваат
сензуалност и интензивност на овој иновативен парфем.

За Cool Water Intense for Her, Amandine Marie и Christophe Raynaud
дизајнираа флорално-гурманска композиција. Зелената и
ароматична горна нота е полна со живот и енергија. Таа е
совршена увертира за сочната состојка мангостин, овошје
кое е исклучително привлечно. Поткрепено со егзотични
цветови, мирисот истовремено станува многу привлечен и
екстремно моќен.

Естетиката на Davidoff Cool Water Intense останува верна на Cool Water линијата, чист,
архитектонски облик за машкото шишенце и сензуалната форма на капка вода за
женското шишенце. Davidoff Cool Water Intense for Men има темно сина боја, која покрај тоа што
ја задржува инспирацијата од океанот и природната елеганција, ја нагласува и својата
аура на сила и моќ. Градацијата кај женското шишенце, ја нагласува интензивноста на
својата темно сина лаванда боја на стаклото. Пакувањата на двата парфеми ги
рефлектираат овие бои и гордо го прикажуваат новото Cool Water лого.

COOL КАМПАЊА
За да го одбележи лансирањето на новите Cool Water Intense,
Davidoff открива амбициозна кампања која ги слави
вредностите и стремежите на брендот. Во оваа кампања се
претставени и новите заштитни лица: Christian Hogue и Vanessa
Moody.
Атлетското тело на Christian ја рефлектира желбата за спорт и
здравиот начин на живот. Харизматичен и целосно во
синхронизација со модерните кодови на мажественоста, тој е
популарна и влијателна личност. Vanessa е типична кул девојка:
самоуверена, силна и безнапорно елегантна. Заедно, тие ја
прикажуваат новата генерација хедонисти на Davidoff Cool Water и
нивната потрага по слобода, благосостојба и автентичност.
Средбата на оваа култна двојка е овековечена од
реномираниот режисер Terence Neale. Од првиот разменет
поглед, па се до нурнувањето во океанот и нежниот бакнеж
што следува, нежните движења на камерата на Terence,
флуидно го доловуваат миксот од кул став и tranquil grace
прикажана од карактерите. Светски познатиот фотограф Lachlan
Bailey успеа да ја рефлектира парадоксалната комбинација од
леснотија и одлучност која ги дефинира Cool Water карактерите.
На рекламните слики, ги гледаме заштитните лица
рекласирани и спремни да скокнат во акција.
Триесет години по лансирањето, верно на визијата на
неговите дизајнери, Davidoff Cool Water продолжува да го
балансира кул ставот и револуционерната состојба на умот.
Ќе се осмелите ли да го прифатите повикот на синилото?

Davidoff Parfums
EMPOWERED BY NATURE
#YOURCALL

Бидејќи сме родени од
вода, повторно се
навраќаме на водата.
Davidoff Cool Water
ве охрабрува да го
прифатите повикот на
океанот во потрагата
по задоволството.
Океанот го
отелотворува
хедонистичкиот дух на
мирисот, динамичен,
пријатен и еуфоричен.

Terence Neale
Director

