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PELAA OMALLA TYYLILLÄSI  

ADIDAS TEAM FIVE -KAUSITUOKSU KESÄKSI 2013 

Nuoret miehet rakastavat ottaa mittaa toisistaan – he kehittävät omat sääntönsä omiin peleihinsä. Viiden 
pelaajan jalkapallopeli syntyi juuri tällaisen vapaudenhalun ja jännityksen kaipuun tuloksena. Se on 
yksinkertaistettu versio perinteisestä jalkapallopelistä, jossa pelaajat voivat pelata vauhdikkaasti keskenään 
ilman suurta määrää peliä hidastavia sääntöjä ja määräyksiä.  

Tämä uuden sukupolven jalkapallopeli on yksinkertaista, sosiaalista, nopeaa ja hauskaa.  Mitä useampi mies 
kokee kentällä tämän vapaalla tyylillä pelattavan jalkapallon jännityksen ja sen mukanaan tuoman 
toveruuden tunteen, sitä huimemmaksi pelin suosio kasvaa. 

adidas esittelee viiden pelaajan jalkapallopelin innoittamana uuden dynaamisen kausituoksun miehille 
nimeltään Team Five. Se on intensiivinen maskuliininen tuoksu, jota raikkaat tuoksuvivahteet 
tasapainottavat. Tuoksussa on mukana myös meripihkan mukanaan tuomaa koukuttavaa aistillisuutta. 
Urbaani ja nuorekas, varma ja hauska, tuoksu kuvaa täydellisesti sitä intohimoa ja innokkuutta, jolla 
pelaajat peliinsä suhtautuvat. 

Pakkaus 

Muodoltaan Team Five -tuoksun pakkaukset muistuttavat muita adidaksen miesten tuoksujen pakkauksia, 
mutta niiden välittämä tunnelma on täynnä energiaa ja innostusta. Voimakkaat, kirkkaat värisävyt erottuvat 
selkeästi pakkauksen mustasta taustasta ja kuvaavat hyvin pelin nopeutta ja jännittävyyttä. Värien 
vapamuotoinen kuvio tuo mieliin kaupunkikuvaan kuuluvat graffitit. Kotelon kansiosan ja suihkeosan 
varren sininen väri kuvaavat miehekkyyttä ja raikkautta. Tuoksupullon etuosaa koristava graafinen symboli 
kuvaa pelijoukkueeseen kuuluvaa viittä pelaajaa ja heidän saumatonta yhteispeliään, joka on ollut 
innoituksena tämän kesän adidaksen kausituoksulle. 

Tuoksu 

Team Five -tuoksun alkutuoksua hallitsevat Granny Smith -omenan mehukkaan hedelmäinen 
tuoksuvivahde ja vastapoimitun sitruunan raikas kirpeys. Basilikan vihreän yrttimäinen tuoksuvivahde tuo 
oman houkuttelevan vivahteensa raikkaaseen alkutuoksuun. Tuoksun sydän rakentuu laventelista ja 
salviasta muodostuvan aromaattisen tuoksuvivahteen ympärille, jota piparminttu vahvistaa. Lopuksi 
meripihkainen puun tuoksu sekoittuu Sylvester-männyn tuoksuun. Tätä puoleensavetävää, magneettista 
jälkituoksua täydentää hivenen makea vaniljan tuoksu. 

Jalkapallon supertähti Zinedine Zidane  

adidaksen Team Five -tuoksun mainoskasvona toimii kansainvälinen jalkapallotähti Zinedine Zidane, joka 
on yksi parhaista ja rakastetuimmista jalkapallon pelaajista maailmassa. Häntä pidetään elävänä 
jalkapallolegendana. FIFA nimesi hänet maailman parhaaksi jalkapallon pelaajaksi vuosina 1998, 2000 ja 
2003. Vuonna 2006 hänet palkittiin turnauksen parhaana pelaajana World Cup Golden Ball -palkinnolla.  
 
Zidane esiintyy sekä tuoksun lehti-ilmoituksissa että televisiomainoksissa.  



Tuotevalikoima 

 Eau de Toilette 50 ml  Suositushinta 7,50 euroa 
 After Shave 100 ml  Suositushinta 7,50 euroa 
 Shower Gel 250 ml  Suositushinta 3,00 euroa 
 Body Spray 150 ml  Suositushinta 5,00 euroa 
 Antiperspirant Roll-on 50 ml  Suositushinta 5,00 euroa 
 Deodorant Stick 50 g  Suositushinta 5,00 euroa 

 
adidas Team Five -tuotteet ovat myynnissä välittömästi. 
 
Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 
http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=7539-bmlljlflie&l=FI 
 
BERNER OY, Kulutustavarat-osasto 
Anne Sario, puh. 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi 
Kuvausnäytteet: 
Henna Nevasaari, puh. 0207 91 4210, sähköposti: henna.nevasaari@berner.fi 
 

Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: www.cisionwire.fi/berner‐oy  
Lisätietoja edustamistamme tuotesarjoista saa: www.berner.fi/kulutustavarat 
Katso myös: 
http://www.herbina.fi/herbina/sivu‐etusivu 
http://www.isadora.com/fi/ 
http://fi.rimmellondon.com/ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


