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CLASSIC BLUE 

David Beckham esittelee uuden Classic Blue -miestentuoksunsa 

Klassikon voi aina keksiä uudelleen. Vuosi sitten myyntiin tulleen Classic-

tuoksunsa jälkeen David Beckham esittelee uuden karismaattisen ja rohkean 

miestentuoksun nimeltään Classic Blue.  Tuoksun inspiraationa on toiminut 

Davidin rento tyylikkyys, mikä antaa Classic Blue -tuoksulle alkuperäistä Classic 

-tuoksua kirpeämmän ja eloisamman vivahteen. 

David Beckham tunnetaan tyyli-ikonina, joka muuttaa ja uudistaa säännöllisesti 

tyyliään. Hän sekoittaa klassisista ja rentoa pukeutumista keskenään ja jatkaa 

maailmanlaajuisten pukeutumistrendien luomista. Davidin kiinnostus 

vaatesuunnittelua kohtaan heijastuu Classic Blue -tuoksussa tyylikkyytenä ja 

rohkeutena. 

Classic Blue on vehmas sitruksinen ja metsäinen tuoksu, joka antaa raikkaan ja tyylikkään vaikutelman. 

Tuoksu avautuu greipin ja mehukkaan ananaksen hedelmäisillä ja virkistävillä tuoksuvivahteilla, joihin 

orvokin lehdet sekoittuvat. Tuoksun sydämestä paljastuu salvian ja kurjenpolven muodostama 

aromaattinen sekoitus, jota vihreän omenan tuoksuvivahde tasapainottaa. Elegantin loppusilauksen 

tuoksulle antavat lämmin cashmeran, mystinen patsuli ja puoleensavetävä sammal.  

David Beckham kertoo tuoksustaan seuraavaa: ”Pidän klassisen ja rennon tyylin yhdistämisestä ja tämä 

antoi inspiraation uuden Classic Blue -tuoksuni kehittämiselle. Se on ajaton tuoksu, jossa on rento, moderni 

vivahde. Se on raikas, rohkeasti maskuliininen tuoksu miehille, jotka haluavat antaa itsestään itsevarman ja 

tyylikkään vaikutelman.” 

Tuoksun pullo ja pakkaus 

Classic Blue -tuoksun pakkaus on tummansininen versio alkuperäisen 

Classic-tuoksun pakkauksesta. Vaaleansininen tuoksuneste kuultaa 

kulmistaan pyöristetyn lasipullon läpi, luoden mielikuvan virkistävästä 

tunteesta. Pullon metallinsininen korkki toistaa tuoksunesteen sävyä. 

Pulloa täydentää kalanruotokuviolla koristettu, eri sinisen sävyjä 

heijastava tuoksukotelo. Niin tuoksun pullossa kuin pakkauksessakin 

sekoittuvat klassiset ja modernit vivahteet, jotka antavat niille 

hienostuneen mutta samalla eloisan yleisilmeen. 



Tuotevalikoima: 

Eau de Toilette 40 ml Suositushinta 28,90 euroa 

Eau de Toilette 60 ml Suositushinta 34,90 euroa 

Deodorant Stick 75 ml Suositushinta 17,90 euroa 

After Shave 60 ml Suositushinta 28,90 euroa  

David Beckhamin Classic Blue -tuoksu tulee myyntiin elokuussa 2014. 

Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: 

http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=11239-ichebddgmm&l=FI 

Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: 

http://news.cision.com/fi/berner-oy 

Yhteystiedot: 

BERNER OY, kulutustavarat-osasto 

Anne Sario, puh: 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi 

Maria Rämö, puh: 0207 91 4527, sähköposti: maria.ramo@berner.fi 

Kuvausnäytteet: 

Maria Ovaskainen, puh: 0207 91 4274, sähköposti: maria.ovaskainen@berner.fi 

Berner Kulutustavarat on myynnin ja markkinoinnin moniosaaja, joka tuntee suomalaisen kuluttajan 

tarpeet. Tuotevalikoimaan kuuluvat Bernerin omat päivittäistavaramerkit sekä maahantuodut 

kansainväliset kosmetiikkamerkit. Osaston kotimaisia tuotemerkkejä ovat Herbina, Ainu, XZ, LV, Oxygenol, 

Rajamäen, Korrek ja Lasol. Johtavana kosmetiikan maahantuojana Berner edustaa Suomessa myös monia 

kansainvälisiä merkkejä, kuten Calvin Klein, Chloé, Clarins, Gatineau, IsaDora, Mavala, Marc Jacobs, 

philosophy, Rimmel, Sally Hansen ja Sensai. Maahantuotujen tuotteiden valikoimaan kuuluvat myös 

Kikkomanin ja Saclán elintarvikkeet, BabyBjörn-lastentarvikkeet sekä Omron-hyvinvointituotteet. 

www.berner.fi/kulutustavarat  

 

  

 


