ESENTA PROSPETIMII
Esti gata sa cuceresti oceanul?
Acum treizeci de ani, folosind un ingredient extrem de inovator (molecula dihidromyrcenol)
combinată cu levănțică, Pierre Bourdon a creat un nou fugar care a îmbrățișat cu îndrăzneală
o supradoză de prospețime. Acest nou parfum proaspăt, creat cu mai mult de 18 ingrediente
naturale, inclusiv geranium, piper roz și uleiuri esențiale de portocale, a fost o inovație care a
remodelat în întregime lumea parfumurilor pentru bărbați
Dincolo de acest turneu de forță in parfumerie, Davidoff Cool Water a aprobat cu adevărat o
nouă viziune a masculinității. Pentru prima data, un parfum nu numai ca avea sa atraga atentia
si sa seduca: a fost conceput in primul rand ca o senzatie, un splash revigorant de prospetime,
un moment de placere pura. Această dimensiune hedonistă a fost atât eliberarea, cât și
împuternicirea. El a proclamat că adevărata împlinire nu a venit din bogatie, putere sau
seducție. Pentru a o realiza, trebuia să se regăsească.

Creatiile revoluționare
devin clasice.Cool Water
a fost o binevenita
aroma proaspata, întrun moment în care
barbatii descopereau
segmentul de
parfumerie si erau in
cautarea unei esente
revigorante.

Pierre Bourdon, perfumier si creator Cool Water

UN MESAJ ATEMPORAL
De-a lungul anilor, mesajul lui Davidoff Cool Water nu și-a pierdut relevanța. Dimpotrivă, pare
aproape vizionar. Blocati între imperativele existenței noastre urbane moderne și aspirația la un
mod de viață mai ecologic și mai responsabil, oamenii sunt mai dornici ca oricând să se reconecteze
la natura și la ei insisi.
Davidoff Cool Water simbolizeaza perfect această stare de spirit. Este o declarație care proclamă
importanța de a fi în largul tău, eliberat în totalitate și gata să-ti asumi riscuri, încrezător fără a fi
arogant, pregatit în orice circumstanță. Este vorba de a răspunde la chemarea oceanului, contopit
cu natura, in cautarea propriei placeri

PROSPETIME INTENSA
Pentru a sărbători legendarul său parfum și pentru
a deschide un nou capitol al istoriei sale, Davidoff a
decis să lanseze două produse noi: Cool Water
Intense pentru El și pentru Ea.
Crearea de versiuni alternative ale acestor clasice
extrem de apreciate a fost o provocare pentru
parfumerii Annick Menardo, Amandine Marie și
Christophe Raynaud. Toți erau pe deplin conștienți
de statutul de cult al aromelor pe care le
cunoscuseră de ani de zile și care erau considerate
printre cele mai emblematice parfumuri din lumea
parfumeriei.
Dincolo de presiunea inerentă a unui astfel de efort,
principala provocare a fost găsirea unei modalități
de a susține intensitatea Cool Water fără a pierde
prospețimea semnăturii. Cei trei parfumeri au
răspuns inteligent acestei ghicitori prin contrastul
unei note proaspete citrice, de mandarine verde, cu o
notă fructata neasteptat de luxurianta.
Davidoff, pentru prima dată, a revizuit prospețimea Cool
Water cu un ingredient de origine etică: mandarina verde.
Acest citric a fost recoltat de o comunitate din Vale Do
Caí din Brazilia, ca parte a unui parteneriat durabil de
aprovizionare monitorizat de creatorul de parfumuri.

Cool Water Intense
este un parfum
proaspăt, oriental,
puternic, carnal
care dezvăluie o
nouă fațetă a
prospețimii iconice
Cool Water
.
Annick Menardo,
Perfumier si creator
Cool Water Intense for Him.

NOILE NUANTE DE ALBASTRU

Pentru Cool Water Intense for Him, aroma proaspătă orientală a lui
Annick Menardo se deschide cu o notă revigorantă de mandarină
verde. Zesty și proaspătă, ea strălucește cu vitalitate. Mixul de culori
se estompează in note nucă de cocos care conferă parfumului o nota
carnală. Notele de baza cu un acord de chihlimbar, adaugă
senzualitatea și intensitatea acestui parfum curajos, inovator.

Pentru Cool Water Intense for Her, Amandine Marie și Christophe
Raynaud au creat un parfum floral gourmand. Nota verde și aromatică
de mandarină este plină de viață și de energie. Acționează ca
preludiu perfect pentru mangosteenul generos și suculent. Acest mix
de fructe este extrem de ispititor. Fatetatcu exoticele flori ale
paradisului, devine simultan extrem de dorit și puternic in acelasi
timp.

Imaginea lui Davidoff Cool Water Intense rămâne fidela liniei de semnătură, fie ea ca formă
trecătoare și arhitecturală a sticlei masculine, fie senzuala forma a picaturii de apa, a parfumului
feminin. Davidoff Cool Water Intense for Him a primit o culoare albastru închis, care, păstrând în
același timp inspirația oceanică a parfumului și eleganța naturală, subliniază forta oceanului.
Grandoarea luminoasa a sticlei feminine evidențiază intensitatea albastrului de lavanda, ambele cutii
exterioare reflectand aceste modele de culoare și afișand cu mândrie logoul Cool Water actual.

CAMPANIA
Pentru a marca lansarea noului produs Cool Water Intense, Davidoff
dezvăluie o campanie ambițioasă care sărbătorește valorile și
aspirațiile brandului. Introduce noii ambasadori ai parfumului:
Christian Hogue și Vanessa Moody.
Corpul atletic al lui Christian reflectă pasiunea sa pentru sport și
un stil de viață sănătos. Foarte carismatic și pe deplin sincronizat
cu codurile moderne ale masculinității, el este o personalitate
populară și influentă. Vanessa este chintesenta feminina:
increzatoare, puternica, fara adepune efort. Împreună, ei
întruchipează noua generație a hedonistelor Davidoff Cool Water și
căutarea lor pentru libertate, bunăstare și autenticitate.
Întâlnirea acestui cuplu iconic a fost imortalizată de regizorul
Terence Neale. De la prima priveliște schimbată spre scufundarea
palpitantă în ocean și sărutul care urmează, mișcările largi
netede ale camerei lui Terence capturează fluid amestecul de
atitudine și grație afișată de personaje. Recunoscutul fotograf
Lachlan Bailey a reușit să reflecte combinația paradoxală de
ușurință și intenție care definește personajele Cool Water. În
imaginile folosite in campanie, ambii ambasadori par relaxati si
gata de actiune.
La 30 de ani de la înființarea sa, respectând viziunea designerilor
săi, Davidoff Cool Water continuă să afiseze o atitudine cool și o
stare revoluționară a minții.
Indraznesti sa raspunzi provocarii?
Davidoff Parfums
EMPOWERED BY NATURE
#YOURCALL

Pentru ca ne-am născut
din apă, ne întoarcem in
ea.
Davidoff Cool Water este
chemarea oceanului într-o
călătorie organică a
plăcerii.
Oceanul întruchipează
spiritul hedonist al
parfumului dinamic, plăcut,
euforic.
Terence Neale
Director

