ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
DUO… ΤΟ ΝΕΟ ΣΟΥ «GADGET» ΣΤΟ SEX!
Το DUO άλλαξε… γιατί το μαύρο είναι sexy, γιατί τα στρογγυλά μας ελκύουν, γιατί η
ανανέωση απογειώνει την απόλαυση! Εσείς, θα αντισταθείτε;

Καυτό αέρα αλλαγής στην ερωτική σας ζωή φέρνει το ανανεωμένο DUO, που έρχεται πιο…
sexy από ποτέ σε μαύρη ολοκαίνουργια συσκευασία, με έξυπνο design και μία
ολοκληρωμένη σειρά 10 διαφορετικών τύπων προφυλακτικού που θα απογειώσουν την
απόλαυση!
Γι’ αυτό…Σβήστε τα φώτα, αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και… όλα τα υπόλοιπα στο
DUO! Γιατί… When Lights are off, DUO is on!

Γιατί το μαύρο είναι sexy, γιατί τα στρογγυλά μας ελκύουν…
Η πρώτη μεγάλη αλλαγή για το DUO βρίσκεται στην συσκευασία, για την οποία
επιλέχθηκε το πιο sexy χρώμα της παλέτας, το μαύρο. Ένα χρώμα αισθησιακό,
μυστηριώδες και σαγηνευτικό, το οποίο αποτελεί το ιδανικό φόντο για το
ανανεωμένο DUO που υπόσχεται ανεπανάληπτες ερωτικές συγκινήσεις. Η δεύτερη
αλλαγή αφορά στην έμφαση στο σχήμα του κύκλου, που παραπέμπει στο ίδιο το
προφυλακτικό. Ως κυρίαρχο σχήμα, ο κύκλος απεικονίζεται και στους 10
διαφορετικούς τύπους της σειράς, με ζωηρά χρώματα και ιδιαίτερα σχέδια που
παραπέμπουν στο κάθε είδος. Η τρίτη αλλαγή αφορά στο λογότυπο, για το οποίο
δημιουργήθηκε εξ αρχής μία νέα, αισθησιακή γραμματοσειρά που θυμίζει το σχήμα
- και συγκεκριμένα 3 διαφορετικές όψεις - ενός προφυλακτικού με αφαιρετικό και
μοντέρνο τρόπο, ενώ παράλληλα παραπέμπει σε αισθησιακές καμπύλες.

Γιατί η ανανέωση απογειώνει την απόλαυση!
Οι αλλαγές στο DUO δεν σταματούν εδώ… Η πιο σημαντική ανανέωση αφορά το
ίδιο το προφυλακτικό, που τώρα προσφέρει μία νέα, ακόμα πιο συναρπαστική
ερωτική εμπειρία. To DUO λοιπόν, άλλαξε μέγεθος, από 52mm σε 56mm πλάτος,
ενώ έχει πλέον και νέο σχήμα κεφαλής 65mm, που κάνει πιο άνετη την εφαρμογή
του προφυλακτικού. Ακόμη, έχει γίνει χρήση προηγμένης τεχνολογίας latex. Τα
υψηλά πρότυπα που έχουν ακολουθηθεί στην παραγωγή του νέου DUO
εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή αντοχή και ανθεκτικότητα, γεγονός που
επιβεβαιώνεται από τα 8 πιστοποιητικά ποιότητας, που κατέχει ήδη το προϊόν. Έτσι
εσείς μπορείτε να απολαύσετε ακόμη καλύτερα το σεξ έχοντας την εγγύηση
ποιότητας DUO!

Το νέο σου «gadget» !
Η ανανεωμένη σειρά DUO προσφέρει μία ολοκληρωμένη ποικιλία υφών, μεγεθών,
γεύσεων και λοιπών εκπλήξεων που θα έχεις την ευκαιρία να ανακαλύψεις, στην πιο cool,
trendy και μοντέρνα συσκευασία.

Τώρα πια, δεν υπάρχει λόγος… να κρύβεις το πακέτο σου! Η μαύρη συσκευασία με τον
χρωματιστό κύκλο, που υποδηλώνει τον τύπο του προφυλακτικού, είναι το νέο σου gadget
που θα σε ακολουθεί παντού για να σου χαρίσει απόλαυση και ασφάλεια.

Sex you up,

υπογράφει το νέο DUO και το αποδεικνύει κάθε φορά που νιώθεις τη
λίμπιντο να χτυπάει κόκκινο, που αισθάνεσαι πρωτόγνωρες εμπειρίες στο sex, που
απολαμβάνεις την κάθε στιγμή χωρίς κανένα άγχος, γιατί η προστασία σου είναι
εγγυημένη.

Μία ελληνική καινοτομία
Με στόχο τη δημιουργία μιας επικαιροποιημένης, διεθνούς εικόνας για νέες ομάδες
καταναλωτών, η Beiersdorf Hellas ανέλαβε την ανανέωση του παγκόσμιου brand
προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί η παρουσία του στην αγορά διαμορφώνοντας μία νέα
πλατφόρμα επικοινωνίας με το κοινό. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό
επαναλανσάρισμα, το οποίο ανέλαβε να υλοποιήσει η Beiersdorf Hellas τοπικά και στη
συνέχεια αναμένεται να επεκταθεί στις χώρες που κυκλοφορεί το DUO παγκοσμίως.

Aνακαλύψτε τα νέα DUO στη Facebook σελίδα μας https://www.facebook.com/DUOGreece
#JoinTheNewSeries #sexyouup

Σχετικά με την Beiersdorf AG
Η εταιρία καλλυντικών Beiersdorf AG έχει έδρα το Αμβούργο στην Γερμανία και απασχολεί περίπου
16.500 εργαζομένους παγκοσμίως. Οι πωλήσεις το 2012 έφθασαν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ και η
εταιρία είναι εισηγμένη στο DAX από το Δεκέμβριο του 2008. Η Nivea, που ανήκει στη Beiersdorf,
είναι η Νο1 μάρκα περιποίησης και φροντίδας της επιδερμίδας παγκοσμίως*. Ανάμεσα σε άλλα
ονόματα που περιλαμβάνονται στο επιτυχημένο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας είναι οι Eucerin, La
Prairie, Liposan, 8x4 και Hansaplast. Η θυγατρική εταιρία tesa SE είναι ένας από τους παγκόσμιους
κύριους κατασκευαστές αυτοκόλλητων προϊόντων και συστημάτων για τη βιομηχανία, το εμπόριο
και τους καταναλωτές. Η Beiersdorf έχει περισσότερα από 130 χρόνια εμπειρίας φροντίδας της
επιδερμίδας και είναι γνωστή για τα καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα της.
*Πηγή: Euromonitor International Ltd. –NIVEA ως παγκόσμια μάρκα στις κατηγορίες Περιποίηση
Σώματος, Περιποίηση Προσώπου και Περιποίηση Χεριών-, στον τομέα της λιανικής, 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Έφη Καρανάσιου, Senior Brand Manager DUO: 210 6600287, efi.karanasiou@beiersdorf.com
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