
JOHNSON FITNESS A VENIT ÎN ROMÂNIA! 

Johnson investeste in tehnologie și produce echipamente 
de fitness cu finisaje excepționale și tehnologii care parcă 
vin din viitor. În prezența lui Pino di Eugenio, Managing 
Director Italia și a lui Ionuț Vlad, Managing Director pentru 
România, vedete, antreprenori din industria fitnessului 
și antrenori cunoscuți au inaugurat primul showroom 
Johnson din România. Cu o cifră de afaceri de aproape 
1 miliard de euro în 2017, Johnson poate schimba felul în 
care românii privesc antrenamentul, fie la club, fie acasă. 
Johnson Fitness: Str. Drumul Gării Otopeni nr. 64, Otopeni. 

GWYNETH PALTROW ÎN TENDER STORIES NO. 7

TOUS, în colaborare cu SCPF, prezintă noua sa colecție 
de bijuterii și accesorii pentru sezonul toamnă/iarnă 
2017, cu cel de-al șaptelea episod din Tender Stories. 
Este o campanie internațională de 360   de grade care 
consolidează din nou angajamentul brandului către acest 
concept ce pledează pentru sensibilitate. Noul Tender 
Stories No. 7 este o comedie romantică în care faimoasa 
actriță Gwyneth Paltrow joacă pentru a patra oară 

consecutiv. Gwyneth 
ne spune povestea 
iubitului ei Jack și a 
obsesiei sale pentru 
medalionul pe care ea 
îl poartă mereu. Este o 
modalitate perfectă de a 
prezenta noua colecție 
TOUS Medallions, ce 
readuce în prim plan 
medalionul antic, o 
bijuterie simbolică.

L’ERBOLARIO

Recunoscut pentru valorificarea florilor în formulele sale, 
L’Erbolario lansează două noi game:  
Lillà Lillà - În limbajul florilor, liliacul evocă iubirea sinceră, 
regăsit în parfumul cu note de: flori de liliac, neroli, 
cistus, ambră, cedru, crema de corp cu ulei și proteine 
hidrolizate din cânepă, ulei de bumbac și unt de cocos, 
gelul de duș cu proteine din cânepă, catifelată și extract 
de nalbă mare, sau săpunul parfumat cu liliac. 
Indaco - Cerul nopții și abisul oceanului au inspirat o 
gamă ce evocă serenitate: parfum unisex, cu note de 

cacao, mușcată egipteană, 
paciuli indonezian, vanilie de 
Madagascar, vetiver indian, 
cremă de corp, gel de duș 
cu extract de indigo și săpun 
parfumat cu indigo, albăstrea și 
nalbă, ulei de in și limba mielului.

SAMSONITE ROMÂNIA - CEL MAI MIC PREŢ 
MONDIAL!

La lansarea noii campanii de promovare „Cel mai mic 
preț Mondial”, la magazinul Samsonite din Băneasa 
Shopping City, vedetele, jurnaliștii și bloggerii au pășit 
cu dreptul într-o nouă aventură marca Samsonite. Când 
Jesse Shwayder a fondat Samsonite în 1910, călătoria era 
rezervată doar  privilegiaților. Fiind unul dintre brandurile 
originale de călătorie, Samsonite a continuat să își 
perfecționeze măiestria în domeniu în ultimii 100 de ani, 
creând soluții de cea mai înaltă calitate și eleganță pentru 
călătorul global. Și astăzi, Samsonite conduce industria 
valizelor, cu aceleași principii de bază, purtând viziunea lui 
Shwayder către toate colțurile globului. 


