בריאתה של ה"קוּליות "
בשנת  ,1988עורר הבושם לגבר  Davidoff Cool Waterשל חברת הבשמים דווידוף
( )Davidoffמהפכה בעולם בשמי הגברים והיה חלוץ בתחום :זו היא מנת יתר של
רעננות ,החל מהתווים העליונים ביותר ועד לתווים התחתונים ביותר .מעבר לתעוזה של
עיצוב הבושם על ידי יצרן הבשמים ,המאסטר הגדול בתחומו ,פייר בורדון ,הצליח
הבושם החדש הזה ללכוד את הממד החדש של הגבריות.
הבושם המשלב גופניות עם "קוּליות" ( )coolnessחוגג את הגבר שמרגיש לגמרי נוח
עם עצמו ועם העולם מסביבו .זה שלושים שנה נחשב הבושם Davidoff Cool Water
לאחד מהבשמים הנמכרים ביותר לגברים .ההצלחה הממושכת הזו משקפת את
האוניברסליות של המסר ושל הערכים של המותג.

הטבע בסמכותו
האידיאלים של דווידוף רלבנטיים גם היום .בעולם של שינוי מואץ ומיידיות תובענית,
היכולת להישאר ממוקד ומכוון הופכת למאתגרת יותר ויותר .קשה יותר להתעלם מכל
הדרישות התמידיות שמסביבנו ולהיות במגע ישיר עם השאיפות האמיתיות שלנו.
הבשמים של דווידוף מזכירים לנו שהנתיב חזרה לטבע הפנימי שלנו עובר דרך הטבע
עצמו .כמה כוח נותנת היכולת לחקור את העולם ולגלות שוב את יופיו וקסמו .היא
מאפשרת לנו להתאחד ,למצוא איזון ולהתחבר מחדש עם עצמנו .לאלו היודעים כיצד
להקשיב ,הטבע הוא מדריך שאין שני לו ,מקור בלתי נדלה של עוצמה וביטחון.

הקריאה לחזרה אל הטבע
הניחוח  Run Wildהחדש מאשר מחדש ומרחיב את החזון של דווידוף .אם הבושם
 Davidoff Cool Waterחוגג את העוצמה ,ההוד וההדר של האוקיינוס ,הרי שהבושם Run
 Wildחוקר את המרחב הבלתי מאולף כשהוא מתכתב עם אנרגיה טבעית שונה לחלוטין.
זהו כוח גולמי ומסתורי העולה מתוף יערות הפרא והמים הזכים של מפלים שיד אדם לא
נגעה בהם.
הגברים והנשים של  Run Wildמודעים לחלוטין לכך שהם חיים בשתי מציאויות משלימות:
מחד ,הקצב המהיר והמרגש של העולם העירוני שלנו ומאידך ,העומק השקט והמסתורי
של הטבע הבראשיתי והפראי .בעבורם הפראי אינו מושג זניח או רק מופשט ,אלא הוא
חלק מהותי מאוד ממה שהם .הם מוקירים את הזכות המוחלטת שלהם להתנתק,
להשתחרר מאילוצי היומיום .הם מביעים את הקשר העמוק שלהם לטבע באמצעות
המסעות והחקירות שלהם.
הקשר שלהם עם הפראי הוא עמוק .הוא אינו רק איזו בריחה מהעיר ,הירגעות רגעית
מהחיים האורבניים הלוחצים ,אלא זהו חיפוש אמיתי אחר החירות .הוא מזין את כל הקיום
שלהם ,ומוביל להתייחסות חדשה למזון ,לפעילות גופנית ,לניהול זמן או לטקסי יופי .הוא
הופך לאורח חיים ,לצורה חסרת תקדים של "קוליוּת" והגשמה עצמית.

רעננות מהפרא
ניחוחות הבושם  Run Wildשל דווידוף המגלמים את השוויוניות המובנת מאיליה בין
המינים ,פותחו בו-זמנית הן לאישה והן לגבר .העיצוב של בשמים אלו הופקד בידיהם
האמונות של שני צוותי יצרני בשמים בעלי דמיון וחשיבה יצירתית .הצוותים ,אשר שילבו
מרכיבים איכותיים שנבחרו בקפידה מהמקומות המרוחקים והאקזוטיים ביותר בעולם,
יצרו ניחוחות ייחודיים המביעים את הטבע במיטבו בעל זהות חדשה :רעננות מהפרא.

רעננות מהפרא
הבושם לגבר
הבושם לגבר  Run Wildפותח על ידי אלכסנדרה קרלין ופייר גורוס .חובבי מסעות ופורצי
דרך אלו אספו בקפידה מרכיבים יקרי ערך ליצירת משפחת בשמים חדשה לגברים,
הניחוח החושני והמגרה הראשון מסוגו.
על ידי תמהיל של מעל שישה מרכיבים טבעיים ,הבושם לגבר  Run Wildהוא שיר תהילה
לטבע הפראי והאותנטי .תווי הלב של הבושם הם של לבנדר פראי מדרום מזרח ארצות
הברית ,המספקים את הרעננות הייחודית המהווה את סימן ההיכר של ניחוח הבושם.
צמח עמיד במיוחד זה מדגים באופן מושלם את מהותו של הבושם  .Run Wildגם בתנאי
האקלים הקיצוניים ביותר ,על אדמה צחיחה ,הוא מצליח לפרוח ולשגשג .הניחוח המלוח
במקצת והרענן מאוד יוצר גרסה חדשה לחלוטין של מושג הקוליות.
תמצית מדהימה זו זוכה לפנים נוספות עם קינמון יקר ממדגסקר .תבלין עשיר זה שנאסף
במעמקי יערות העד מעצים שנבחרו בקפידה ,מתאפיין בטונים עליונים ייחודיים של ענבר.
הארומה העשירה ,הזוהרת כמעט שלו מדגישה באופן מושלם את הרעננות של הלבנדר
הפראי .הקינמון גם מעניק לבושם  Run Wildמבית דווידוף איכות של טעם ערב לחיך
מאוד .טונים של באס רבי עוצמה של בשמת אשוח מוסיפים מגע גברי נועז מאוד .השרף
הזהוב יקר הערך מסמל את הכוח הגולמי והאנרגיה החיונית שהבושם  Run Wildלגבר
שואב מעולם הטבע.

רעננות מהפרא
הבושם לאישה
הבושם  Run Wildלאישה משלב באופן מושלם את הרגישות של אמנית הבשמים אלינור
מאסנט עם סגנון עיצוב אופנת העילית של אמילי קופרמן .זהו הרכב פירותי-פרחוני עסיסי
המבוסס על ניחוחות מעוררי זיכרונות מהעבר.
הבושם פותח בהשראת הזיכרון של טעמו הערב והמופלא של קרם הפיסטוקים .אקורד
בלתי צפוי אך מבריק זה מציע תו עליון ייחודי באמת .קרמי מאוד ,ערב לחיך במיוחד
ושובב במקצת ,ניחוח זה מעורר זיכרונות של חופש וחושניות .האגוז הירוק זוכה לפנים
נוספות עם רימון אדום כאבן אודם .הפרי העשיר והעסיסי יוצר פיצוץ רב עוצמה של
טעמים ,ומוסיף לאיכות מעוררת התיאבון של קרם הפיסטוק.
פתיחה פירותית רבת עוצמה זו עומדת בניגוד לתווי הלב הפרחוניים של פרחים בשיא
פריחתם .ביניהם ,היסמין בולט במיוחד ,שכן ניחוחו החושני והמפתה נותן את הטון
בבושם  Run Wildלאישה .הפרח הלבן המהפנט משלב באופן מושלם חושניות עם
תחכום ,ומשקף כהלכה את השילוב של טבעיות עם יוקרה של הבושם.

גוונים של ירוק
הבקבוק של הבושם  Run Wildלגבר הוא מחווה למורשת של  .Cool Waterהוא שומר על
הקווים האדריכליים הנקיים של הבקבוק הכחול האיקוני .הזכוכית המסותתת הכבדה
ופקק המתכת החרוט הם אות לאיכות המעולה ולאלגנטיות המושלמת של המוצר .הגופן
השובב והתוסס של הסמליל מזכיר את הקשר של הבושם  Run Wildמבית דווידוף לטבעו
האינסטינקטיבי .הבקבוק של הבושם  Run Wildלאישה הוא גרסה נשית של מקבילו
הגברי .הדמיון ביניהם משקף תחושה של שוויון ומותיר גם מקום לשוני וגיוון .הקווים
רכים ,מעוגלים ומעודנים יותר.
הבקבוקים השקופים של הבשמים לגבר ולאישה מתאפיינים בגוונים שונים במקצת של
ירוק.
הבחירה בצבע זה ,שנעשה בו שימוש לעתים רחוקות בלבד בעולם הבשמים ,הייתה
מכוונת .מעבר לאסוציאציה הברורה לעולם הטבע ,הירוק הוא גם סימן לשבירת מוסכמות
ולחופש ,ליצירתיות ולתחכום .הבושם לגבר מתאפיין בגוון ירוק עמוק ,עם טונים עליונים
כחולים עשירים .הבושם לאישה מתאפיין בגוון ירוק ליים קליל יותר .הקופסאות החיצונית
תואמות להבדל זה .על שתיהן מתנוססת בגאווה החתימה המשותפת של .Run Wild

הפנים של הבושם
הבושם  Run Wildהוא אולי הפרויקט הנועז ביותר של בשמי דווידוף מאז השקת Cool
 ,Waterלפני שלושים שנה.
לכן ,הוא זכה למסע פרסום מולטימדיה שאפתני ביותר.
טוביאס סורנסון ומדיסון הנדריק יהיו הפנים של הגרסאות לגבר ולאישה של הבושם.
שניהם מגלמים באופן מושלם את הערכים והשאיפות של הבושם  Run Wildמבית
דווידוף .מבנה גופו החסון ורב העוצמה של טוביאס ,מראהו המחוספס ומבטו הנחוש
מביעים תמהיל פראי של חוזק וביטחון עצמי .הצלקת המהווה את סימן ההיכר שלו על
לחיו רק תורמת למראהו הבלתי נשכח .גם בלבוש האלגנטי והרשמי ביותר הוא שומר על
איכותו המחוספסת ,ונוכחותו פראית ובלתי מרוסנת המביעה קשר עמוק אל עולם הטבע.
השילוב הייחודי של חן וטבעיות של מדיסון הופך אותה לנערת  Run Wildאיקונית .ביחד
הם מהווים זוג מרשים מאוד ,המתאים באופן מושלם לרוח הזמן וחשים בנוח באותה
מידה ברחובות העיר הסואנים או בלב הג'ונגל הפראי.

מסע אל עולם הטבע הפראי
" לכל מי שמאס במונוטוניות של חיי העיר הגדולה ,הבושם  RUN WILDמהווה נתיב
בריחה .בעלי רוח חופשית נמשכים בחזרה לעולם הטבע ,לשיבה לנוף קדומים מרהיב,
הזוכה לזריקת מרץ מהרעננות של הטבע הפראי.
טרנס ניל ,במאי פרסומות בטלוויזיה
רוח חופשית זו באה לידי ביטוי מושלם במסע הפרסום של הבושם  Run Wildמבית
דווידוף .סרטון הפרסומת שצולם ביד אמן על ידי הבמאי המפורסם טרנס ניל ,מציג מסע
אימפולסיבי ונלהב מאוד אל עולם הטבע הפראי .במשך מספר שעות ,הגיבורים שלנו
נמלטים מהלחצים של חיי העיר הגדולה ושבים אל עולם הטבע .בסביבה אידילית זו הם
משחקים ,שוחים ונרגעים ביחד ,ומתחברים מחדש אל האני הפנימי שלהם .חוש הצילום
הקולנועי המבריק של טרנס ניל מאפשר לו להביע הן את האינטימיות של הרגע והן את
היופי המרהיב של הנוף מסביב .צילומי הפרסומת שצולמו על ידי הצלם לאכלן ביילי
מתאימים באופן מושלם לסרטו של טרנס .הם מציגים את הגיבורים שלנו טובלים בתוך
מפל מים .המים הירוקים הזוהרים מזכירים את צבעו של הבושם  Run Wildמבית
דווידוף .השקיפות של המים והשתקפויות האור מזכירים את בקבוק הזכוכית של הבושם.
טוביאס ומדיסון עדיין לבושים ,וברור כי הם צללו באופן אימפולסיבי לתוך מי האזמרגד
מבלי להסיר את בגדיהם .גישתם מייצגת תמהיל של קלילות ונכונות לכל הרפתקה .הם
נראים נינוחים אך עירוניים ,עיניהם שופעות עוצמה ונחישות.
האם אתם מוכנים להשתחרר? האם תעזו לענות לקריאת הטבע הפראי?
בשמי דווידוף מועצמים על ידי הטבע
#YOURCALL

