
Avon junta sucesso e raridade ao lançar produto
Elegância, modernidade e femi-

nilidade são os principais atributos
de Extraordinary, um floral oriental
suave criado com exclusividade para
a Avon pelo conhecido perfumista
Harry Fremont, da casa de fra-
grância Firmenich, que teve como
base de inspiração uma orquídea
muito rara e ainda inédita na in-
dústria: a orquídea chocolate.

•
Uma combinação perfeita de

notas em toda a sua extensão. Na
saída, os frutais e florais modernos
como grapefruit, flor de framboesa
e pimenta evocam o borbulhar do
champagne e remetem aos mo-
mentos de celebração. No corpo,
além da orquídea chocolate, uma
associação de florais encantadores
e femininos como flor de lótus, flor
de gengibre e magnólia conferem
feminilidade e elegância. Ao fun-
do, os musks preciosos, as ma-

deiras aveludadas, o patchuli e o
sândalo garantem um toque cre-
moso, confortável e sensual à fra-
grância.

•
"Estávamos com uma grande

expectativa para o lançamento de
Extraordinary, por ser uma fra-
grância global que contou com
uma importante e ativa partici-
pação do Brasil no desenvolvi-
mento. Nossa equipe sugeriu adap-
tações que deram à fragrância o
diferencial e o toque de alegria que
a brasileira busca quando compra
um perfume", destaca Silvana Cas-
sol, vice-presidente de Marketing
da Avon.

•
"Com Extraordinary, nossa con-

sumidora vai acreditar que a vida
precisa, merece e , pode ter um
toque de glamour", completa Sil-
vana." Estamos investindo 37,5% a

Divulgação

A cantora Ivete Sangalo

mais em esforços de divulgação
com Extraordinary, em compara-
ção com o lançamento do início do
ano, que marcou a entrada da Avon
na perfumaria de prestígio: To-
day.Tomorrow.Always", destaca

Silvana Cassol. Today.Tomor-
row.Always recebeu o Fifi Award,
o Oscar da perfumaria mundial.

•
A empresa é a única que conta

com uma estrela nacional como
embaixatriz para o lançamento de
Extraordinary, Ivete Sangalo. "Ive-
te é a tradução da mulher que
transmite alegria, feminilidade, in-
teligência e modernidade em tudo
o que faz, vivendo os momentos
simples da vida sendo ela mesma e
de maneira extraordinária. Ela
mostrará às consumidoras que o
extraordinário depende apenas de
um fator para acontecer: a própria
mulher", destacou a executiva.

•
A cantora diz que a Avon con-

seguiu traduzir, nesta fragrância,
pequenos detalhes que fazem da
vida uma "história extraordiná-
ria".
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