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adidas Originals esittelee uuden tuoksukaksikkonsa: 

Born Original For Him & For Her 

 

adidas Originals, alkuperäinen, uraauurtava urheiluvaatebrändi, esittelee uuden tuoksukaksikkonsa 

miehille ja naisille: Born Original. Kaksi dynaamista tuoksua, jotka sytyttävät sisäisen 

luovuutemme. Inspiraatio tuoksuihin tulee rohkeudesta olla oma itsensä ja uskoa omiin 

mahdollisuuksiinsa. Ne kysyvät: Miten tahdot elää elämäsi? 

 

Born Original vangitsee adidas Originalsia kuvaavan energisen, omiin mahdollisuuksiinsa uskovan 

hengen, joka perustuu yksilöllisyydelle, aitoudelle ja mielikuvitukselle. Jokaisella on sisäistä voimaa 

luoda uutta ja antaa mahdollisuus muutokselle. Meillä kaikilla on lukuisia tapoja tehdä asioita, 

voimme yhdistellä, sekoittaa ja sulauttaa yhteen ideoita, muotia, musiikkia ja teknologiaa. Tänään 

yhdellä tavalla ja huomenna toisella. Luovuudella ei ole loppua eikä alkua eikä rajoja… Koska 

olemme kaikki yksilöllisiä.   

 

Original-tuoksut 

Born Original For Him ja For Her -tuoksut syntyivät yhdistämällä eri tuoksuvivahteita toisiinsa 

uudelleen ja uudelleen. Viehättävällä tavalla yksilöllisissä tuoksuissa on vahvaa vastakohtaisuutta. 

Niissä voi aistia vaikutteita niin hip hopista kuin kantaaottavista graffiteista. Tuoksuissa käytetyt 

yksilölliset vivahteet yhdistyvät kokonaisuudeksi, joka kuvaa hyvin urbaania kaupunkikulttuuria.  

 

Born Original For Her kehittyy energisen karamellisoidun omenan tuoksuvivahteen ympärille. 

Bergamotista, aprikoosista ja appelsiininkuoresta muodostuva virkistävä hedelmäcocktail raikastaa 

tätä mehukasta tuoksuvivahdetta. Eksoottinen kookos ja jasmiini lisäävät tuoksuun viettelevyyttä, 

jota huumaava tonkapavun vivahde korostaa.  

 

Born Original For Him on kuin aisteille tarkoitettu jammailusessio. Sen juju piilee koukuttavassa, 

täyteläisessä kanelin vivahteessa. Raparperin ja orvokinlehtien yhdistelmä antaa tuoksulle lyyrisen 

vihreän vivahteen, jonka rinnalla kulkevat mustapippurin ja appelsiiniöljyn mausteiset soinnut.  

 

Original-tuoksupullot 

Tuoksukaksikon vahva yksilöllisyys näkyy myös tuoksupullojen ulkoasussa, jossa valuvat, 

luonnonläheiset muodot yhdistyvät karkeisiin, teollisiin elementteihin. Sulasta lasimassasta 

valmistetut tuoksupullot on puristettu muotoonsa siten, että niiden pintaan on jäänyt aaltomaisia 
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kuvioita, jotka antavat pulloille dynaamisen, keskeneräisen vaikutelman. Vastakohdan pulloille 

muodostavat teollisuudesta vaikutteita saaneet, mutteria muistuttavat kaulurit ja pullon sprayosan 

lukitsevat klipsit. For Her -tuoksussa nämä ovat väriltään pronssiset ja For Him -tuoksussa 

metallinharmaat.  

 

Yksilöllisen näköiset tuoksupullot on pakattu selkeisiin, valkoisiin pahvikoteloihin, jotka antavat 

tyylikkään ja viimeistellyn vaikutelman. Tuoksukoteloita koristaa näyttävä, kiiltävä, 

metallinhohtoinen TREFOIL-logo, jonka väri sointuu tuoksupullojen sävyyn. For Her -tuoksussa sävy 

on kullanhohtoinen samppanja ja For Him -tuoksussa hopea.  

 

Born Original -mainoskampanja 

Born Original -tuoksujen myötä adidas Originals esittää seuraavan kysymyksen: “Koska todella 

synnymme?” Vastaus: Heräämme todella henkiin vasta löydettyämme luovuuden itsestämme. Uusi 

tuoksukaksikko toimii kipinänä, joka sytyttää mielikuvituksemme lentoon ja vapauttaa piilevät 

kykymme. Tämä kaikki tulee esiin näyttävässä ja inspiroivassa televisio- ja printtikampanjassa.  

 

Kampanja kuvaa miten malli Charlotte Carey valmistautuu kuvaukseen ja “syntyy häikäisevässä 

valossa” astuessaan kameran eteen. Mike Van As, nuori mies, jolla on kassillinen vinyylilevyjä 

“syntyy metelin keskellä” toimiessaan juhlissa DJ:nä. Kunnianhimoinen taiteilija Jody Polsen 

“syntyy itsensä kautta” maalatessaan kuvia Chiara Moreiran vartalolle. Lopuksi Blake Williams 

”syntyy sillan alla” luodessaan katujen inspiroimaa koreografiaa. Me olemme lähde ja Born Original 

avaa silmämme kaikelle sille miksi voimme tulla. 

 

Born Original tuoksukaksikko tulee myyntiin Stockmann- ja Sokos-tavarataloihin sekä Sokos 

Emotion ja Kicks -myymälöihin elokuussa 2015.  
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BORN ORIGINAL BY ADIDAS ORIGINALS 

LYHYESTI 

 

adidas Originals esittelee uuden, dynaamisen tuoksukaksikon: Born Original For Him ja For Her. 

Tuoksuissa kiteytyy adidas Originals -tuotemerkin positiivinen, energinen henki ja ne tuovat esiin 

jokaisessa ihmisessä piilevän luovuuden. Inspiroidu, jotta tulisit omaksi ainutlaatuiseksi itseksesi.  

 

Born Original For Her 

• Energinen karamellisoidun omenan tuoksuvivahde antaa tuoksulle eloisan ja samalla naisellisen 

olemuksen. 

• Lisää mehukkuutta tuoksu saa bergamotin, aprikoosin ja appelsiininkuoren vivahteista. 

• Eksoottisen kookoksen ja jasmiinin houkuttelevat sävyt lisäävät tuoksuun aistillisuutta, jota 

tonkapapu täydentää. 

  

Parfymööri:   Annick Menardo, Firmenich 

 

Tuotevalikoima: Eau de Parfum 30 ml, suositushinta 39,00 euroa 

   Eau de Parfum 50 ml, suositushinta 49,00 euroa 

    

Born Original For Him 

• Koukuttava, täyteläinen kanelinvivahde, joka antaa tuoksulle intensiivistä aistillisuutta. 

• Raparperin ja orvokinlehtien yhdistelmästä tuoksu saa lyyrisen vihreän vivahteen. 

• Mustapippurin ja appelsiiniöljyn mausteiset soinnut täydentävät tuoksuelämyksen. 

 

Parfymööri:  Alienor Massenet, IFF   

 

Tuotevalikoima: Eau de Toilette 30 ml, suositushinta 35,00 euroa 

   Eau de Toilette 50 ml, suositushinta 45,00 euroa 

   Deodorant Stick 75 g, suositushinta 19,00 euroa 

 

Myynnissä:  Elokuussa 2015 

 

Tuotekuvat:  http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=14227-ffkfehjagb&l=FI  

 

Lisätiedot:  BENRER OY, kulutustavarat-osasto 

   Anne Sario, puh: 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi  
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About the adidas Group 

The adidas Group is a global leader in the sporting goods industry, offering a broad portfolio of footwear, apparel and hardware for sport and lifestyle around the core brands adidas, 

Reebok, TaylorMade, Rockport and Reebok-CCM Hockey. Headquartered in Herzogenaurach, Germany, the adidas Group employs more than 50,000 people across the globe and 

generated sales of € 14.5 billion in 2013. 

 

About Coty Inc. 

Coty is a leading global beauty company with net revenues of $4.55 billion for the fiscal year ended June 30, 2014. Founded in Paris in 1904, Coty is a pure play beauty company with a 

portfolio of well-known fragrances, color cosmetics and skin & body care products sold in over 130 countries and territories. Coty’s product offerings include such global brands as 

adidas, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel and Sally Hansen. 

  

For additional information about Coty Inc., please visit www.coty.com.  

  

 


