The Birth Of Cool
To 1988 το Davidoff Cool Water έφερε την «επανάσταση» στον κόσμο των ανδρικών
αρωμάτων και πρωτοστάτησε σε μια νέα οσφρητική περιοχή: μια υπερβολική δόση
ανανέωσης που ξεκινάει από τις νότες κορυφής και φτάνει ως τις νότες βάσης. Πέρα από την
τόλμη του πρωταρχικού σχεδίου από τον master perfumer Pierre Bourdon, το Davidoff Cool
Water είχε καταφέρει να εκφράσει μια νέα πλευρά της αρρενωπότητας.
Συνδυάζοντας την φυσικότητα και την δροσιά, τιμούσε τον άνδρα που ένιωθε απόλυτα άνετα
με τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του. Για τριάντα χρόνια, το Davidoff Cool Water
παρέμεινε ένα από τα best-selling ανδρικά αρώματα. Αυτή η αδιάκοπη επιτυχία
αντικατοπτρίζει την καθολικότητα των μηνυμάτων και των αξιών του οίκου.

Η δύναμη της φύσης
Τα ιδεώδη του οίκου Davidoff παραμένουν σύγχρονα και αντέχουν στον χρόνο. Σε έναν κόσμο
αυξανόμενων αλλαγών και διαρκών απαιτήσεων, το να παραμένεις συγκροτημένος και
προσγειωμένος αποτελεί πρόκληση. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να αγνοήσεις τις συνεχείς
προκλήσεις και να διατηρήσεις επαφή με τις πραγματικές φιλοδοξίες σου. Τα αρώματα του
οίκου Davidoff μας θυμίζουν πως ο δρόμος προς την εσωτερικότητά μας περνά μέσα από την
Φύση. Το να εξερευνάς τον κόσμο, ανακαλύπτοντας ξανά την ομορφιά και τη μαγεία του είναι
εμψυχωτικό. Μας επιτρέπει να ανασυνταχθούμε, να βρούμε την ισορροπία και να
επανασυνδεθούμε με τον εαυτό μας. Για εκείνους που ξέρουν να ακούν, η Φύση είναι ένας
ασύγκριτος οδηγός, μια αστείρευτη πηγή δύναμης και αυτοπεποίθησης.

Η επιστροφή στη Φύση
Το νέο άρωμα Run Wild επιβεβαιώνει και επεκτείνει το όραμα του οίκου Davidoff ενώ το Cool
Water τιμά την δύναμη και την μεγαλοπρέπεια του ωκεανού. Το Run Wild εξερευνά τα
αδάμαστα όρια του κόσμου, αξιοποιώντας μια εντελώς διαφορετική φυσική ενέργεια. Πρόκειται
για μια ακατέργαστη και μυστηριώδη δύναμη που προέρχεται από τα άγρια δάση και τα
πράσινα νερά των ανέγγιχτων καταρρακτών.
Οι άνδρες και οι γυναίκες του αρώματος Run Wild γνωρίζουν πλήρως πως ζουν ανάμεσα σε δύο
πραγματικότητες: το γρήγορο και συναρπαστικό ρυθμό του αστικού κόσμου και τα μυστηριώδη
βάθη της άγριας φύσης. Για αυτούς, η Φύση δεν είναι μια αφαιρετική έννοια, ένα απλό
αφηρημένο σχέδιο. Είναι κομμάτι του εαυτού τους. Εκτιμούν το αναφαίρετο δικαίωμά τους να
αποσυνδεθούν, να ξεφύγουν από τους περιορισμούς της καθημερινότητας. Εκφράζουν τη βαθιά
σχέση τους με τη Φύση μέσα από τα ταξίδια τους και τις εξερευνήσεις τους.
Η σύνδεσή τους με τη Φύση είναι βαθιά. Πιο βαθιά από μια απλή απόδραση από την πόλη ή μια
στιγμιαία αστική αποτοξίνωση, είναι μια αληθινή αναζήτηση για ελευθερία. Εμπλουτίζει
ολόκληρη την ύπαρξή τους, εμπνέοντας μια αναζωογονημένη σχέση με το φαγητό, τη σωματική
δραστηριότητα, τη διαχείριση του χρόνου και τις τελετουργίες ομορφιάς.

Ανανέωση μέσα από την ανήμερη Φύση
Αγκαλιάζοντας πλήρως την ισότητα των δύο φύλων τα αρώματα Run Wild δημιουργήθηκαν
ταυτόχρονα για άνδρες και γυναίκες. Το design ανατέθηκε σε δύο master perfumers και τις
ομάδες τους, προικισμένους με φαντασία και δημιουργικότητα. Συνδυάζοντας προσεκτικά
επιλεγμένα συστατικά από απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου, δημιούργησαν μοναδικά
αρώματα που εκφράζουν εξαιρετικά τη φύση και μια νέα οσφρητική ταυτότητα: μια φρεσκάδα
από την ανήμερη Φύση.

Φρεσκάδα από την ανήμερη Φύση
ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΝ
ΤΟ ανδρικό άρωμα Run Wild δημιουργήθηκε από την Alexandra Calrin και τον Pierre Gueros.
Αυτοί οι δύο ενθουσιώδεις ταξιδιώτες και πρωτοπόροι συνέταξαν πολύ προσεκτικά τα
προηγούμενα συστατικά για να δημιουργήσουν μια νέα οσφρητική οικογένεια για τους άνδρες,
το πρώτο πληθωρικό άρωμα.
Με περισσότερα από έξι διαφορετικά συστατικά, η ανδρική εκδοχή του Run Wild αποτελεί μια
ωδή στην άγρια και αυθεντική φύση. Στην καρδιά του αρώματος η άγρια λεβάντα από την
νοτιοανατολική αμερικανική πλευρά, προσδίδει την απαράμιλλη αίσθηση φρεσκάδας που
αποτελεί και την πιο χαρακτηριστική μυρωδιά του οίκου. Αυτό το εξαιρετικά ανθεκτικό φυτό
αποτυπώνει ιδανικά την φιλοσοφία του Run Wild. Στις πιο ακραίες κλιματικές συνθήκες, σε ξηρό
έδαφος, καταφέρνει να αναπτυχθεί και να ευδοκιμήσει. Ελαφρώς αλμυρό και ιδιαίτερα
αναζωογονητικό, ανανεώνει πλήρως την έννοια της δροσιάς.
Αυτή η εκπληκτική αίσθηση, εμπλουτίζεται με πολύτιμη κανέλα από τη Μαδαγασκάρη.
Συγκεντρωμένο βαθιά στους θάμνους από προσεκτικά επιλεγμένα δέντρα, αυτό το μπαχαρικό
χαρακτηρίζεται από τη μοναδική αίσθηση από κεχριμπάρι. Το πλούσιο άρωμά του, θερμό και
έντονο, υπερτονίζει τη φρεσκάδα της άγριας λεβάντας. Η κανέλα προσδίδει επίσης μια
εξαιρετικά απολαυστική ποιότητα στο Davidoff Run Wild. Οι δυναμικές νότες βάσεις με βάλσαμο
από έλατο προσθέτουν μια άγνωστη άγρια αίσθηση. Η πολύτιμη χρυσή ρητίνη συμβολίζει την
ακατέργαστη δύναμη και τη ζωτική ενέργεια που αντλεί το Run Wild από τη Φύση.

Φρεσκάδα από την ανήμερη Φύση
ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΗ
Η γυναικεία εκδοχή του αρώματος Run Wild, συνδυάζει άψογα την ευαισθησία της Master
Perfumer Aliénor Massenet και την υψηλή αισθητική της Emilie Coppermann. Είναι μια
φρουτώδης ζουμερή σύνθεση που βασίζεται σε μια οσφρητική ανάμνηση. Το άρωμα αντλεί
την έμπνευσή του από αναμνήσεις με άρωμα κρέμα φιστικιού. Αυτός ο απίθανος αλλά
εντυπωσιακός συνδυασμός προσφέρει μια πραγματικά αυθεντική νότα κορυφής. Πολύ
κρεμώδης, εξαιρετικά απολαυστική και ελάχιστα ανήσυχο, το άρωμα προκαλεί την αίσθηση της
ελευθερίας και του αισθησιασμού. Αυτός ο πράσινος καρπός πλαισιώνεται με κόκκινο ρόδι. Τα
γενναιόδωρα και ζουμερά φρούτα δημιουργούν μια έντονη έκρηξη γεύσεων, προσθέτοντας τα
βρώσιμα χαρακτηριστικά της κρέμας από φιστίκι.
Αυτή η έντονη φρουτώδης επικάλυψη αντιπαραβάλλεται με τις ανθώδεις νότες καρδιάς.
Ανάμεσά τους το γιασεμί πρωταγωνιστεί, καθώς το πλούσιο και αισθησιακό άρωμά του
κατακλύζει το γυναικείο Run Wild άρωμα. Το μαγευτικό λευκό λουλούδι συνδυάζει άψογα τον
αισθησιασμό με την φινέτσα, αντικατοπτρίζοντας την ειδυλλιακή φυσικότητα του αρώματος με
τον πιο κατάλληλο τρόπο.

Αποχρώσεις πράσινου
Το μπουκάλι του ανδρικού αρώματος Run Wild αποτίει φόρο τιμής στην κληρονομιά του Cool
Water. Διατηρεί τις κομψές αρχιτεκτονικές γραμμές της εμβληματικής μπλε φιάλης. Η βαριά
όψη του και το χαραγμένο μεταλλικό καπάκι, είναι σύμβολα υψηλής ποιότητας και
ασυναγώνιστης κομψότητας. Η έντονη γραμματοσειρά του λογοτύπου υπενθυμίζει τη σύνδεση
του Run Wild με την ενστικτώδη φύση του. Το μπουκάλι του γυναικείο αρώματος Run Wild
είναι μια παραλλαγή του ανδρικού. Η ομοιότητά τους αντανακλά μια αίσθηση ισότητας που
αφήνει περιθώρια για πολυμορφία. Οι γραμμές είναι πιο απαλές, πιο στρογγυλεμένες και
διακριτικές.
Τα διαφανή μπουκάλια του ανδρικού και γυναικείου αρώματος αποκαλύπτονται σε ελαφρώς
διαφορετικές αποχρώσεις του πράσινου. Η επιλογή αυτού του χρώματος, που σπάνια
χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία ήταν σκόπιμη. Πέρα από την προφανή μνεία προς τη
Φύση, είναι και ένα σημάδι μη συμβατικότητας και ελευθερίας, μια ένδειξη δημιουργικότητας
και φινέτσας.
Το ανδρικό μπουκάλι εμφανίζεται σε μια βαθιά πράσινη, με άφθονες μπλε σκιές. Το γυναικείο,
κοσμείται με μια πιο απαλή απόχρωση ανοιχτού πράσινου. Τα εξωτερικά κουτιά συνάδουν με
αυτή τη διάκριση. Και τα δύο μπουκάλια επιδεικνύουν περήφανα την υπογραφή του Run Wild.

Τα πρόσωπα της ανήμερης Φύσης
Το Run Wild μπορεί και να είναι το πιο τολμηρό εγχείρημα του οίκου Davidoff, από την
κυκλοφορία του Cool Water, πριν από 30 χρόνια. Ως εκ τούτου, θα προωθηθεί μέσω μιας
φιλόδοξης καμπάνιας.
Ο Tobias Sorensen και η Madison Headrick θα είναι τα νέα πρόσωπα του αρώματος. Και οι δύο
ενσαρκώνουν ιδανικά τις αξίες και τις φιλοδοξίες του Run Wild. Η δυναμική και στιβαρή
παρουσία του Tobias και το έντονο βλέμμα, υποθάλπουν ένα άγριο μείγμα δύναμης και
αυτοπεποίθησης. Η ουλή στο μάγουλό του ισχυροποιεί την εντυπωσιακή του εμφάνιση.
Ακόμη και με το πιο εκλεπτυσμένο ντύσιμο, διατηρεί την ακατέργαστη ποιότητα, μια αδάμαστη
παρουσία που εκφράζει τη βαθιά σύνδεση με τη Φύση. Ο μοναδικός συνδυασμός χάρης και
ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της Madison την καθιστά το εμβληματικό κορίτσι για το Run Wild.
Μαζί σχηματίζουν ένα εκπληκτικό ζευγάρι, συγχρονισμένο και εξίσου άνετο στους
πολυσύχναστους δρόμους της πόλης ή στην καρδιά της άγριας Φύσης.

Αγγλικά

Μια περιπέτεια στη Φύση
«Μετά την κούραση από τη μονοτονία της πόλης, το RUN WILD είναι μια διαφυγή. Ελεύθερα
πνεύματα απομακρύνονται στη φύση, επιστέφουν σε ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, που
αναζωογονείται από την φρεσκάδα της ανήμερης Φύσης.»

Terence Neale, TVC Director
Αυτή η ευελιξία απεικονίζεται απόλυτα από το διαφημιστικό spot του Davidoff Run Wild.
Δημιούργημα του αναγνωρισμένου σκηνοθέτη Terence Neale, αναπαριστά μια παρορμητική
και παθιασμένη περιπέτεια στη Φύση. Για μερικές ώρες, οι ήρωές μας, ξεφεύγουν από την
πίεση της πόλης και επιστρέφουν στη Φύση. Σε ένα ειδυλλιακό τοπίο παίζουν, κολυμπούν και
χαλαρώνουν μαζί και έρχονται σε επαφή με τον εσωτερικό τους εαυτό. Η οξεία
κινηματογραφική αντίληψη του Terence Neale του δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρει τόσο την
οικειότητα της στιγμής όσο και τη μεγαλοπρέπεια του περιβάλλοντος τοπίου.
Οι έντυπες διαφημίσεις δημιουργήθηκαν από τον φωτογράφο Lachlan Bailey και ταιριάζουν
απόλυτα με το film του Terence. Παρουσιάζουν τους ήρωές μας βυθισμένους σε ένα
καταρράκτη. Το φωτεινό πράσινο νερό θυμίζει το χρώμα του Davidoff Run Wild. Η διαφάνεια
και οι λεπτές αντανακλάσεις του φωτός στην επιφάνεια φέρνουν στη μνήμη το γυάλινο
μπουκάλι του αρώματος. Ο Tobias και η Madison φορούν ακόμη τα ρούχα τους και είναι
προφανές πως βούτηξαν στα σμαραγδένια νερά αυθόρμητα, χωρίς να αφιερώσουν χρόνο για
να γδυθούν. Η στάση τους δείχνει έναν αποκαλυπτικό συνδυασμό χαλαρότητα και ετοιμότητα.
Δείχνουν χαλαροί και συγχρόνως σε εγρήγορση, τα μάτια τους είναι γεμάτα δύναμη και
προθέσεις.

Are you ready to break free?
Will you dare answer the call of the wild?

Davidoff Parfums
EMPOWERED BY NATURE
#YOURCALL

