
 
 

O PRAZER EM PRIMEIRO LUGAR NA SISLEY 
 
A campanha O/I Apressure Firma conta uma noite passada em Berlim: 
uma aventura através dos cinco sentidos que relança o legado  da 

marca, feita de hedonismo e sensualidade.  
A festa de apresentação decorre em Milão no dia 19 de setembro. 

 
15 de setembro de 2022. No regresso do trabalho à noite em Berlim 
uma mulher cruza o olhar com um jovem encantador e decide segui-lo. 
Este é o início da nova campanha Outono Inverno 22 da Sidney, que 
inaugura um novo rumo para a marca, revisitando os temas que a 
tornaram famosa: hedonismo, sensualidade, liberdade. 
 
Entre os cais do metro, os corredores de um clube e um quarto de 
hotel, os protagonistas da campanha agem seguindo os seus sentidos, 
numa busca constante pelo prazer: um beijo proibido, o som dos 
altifalantes, o êxtase da noite e, finalmente, descansar na relva 
do parque de Tempelhof, ao amanhecer. 
 
A campanha O Prazer Em Primeiro Lugar  representa o estilo espontâneo 
e auto-confiante da coleção O/I22. A sensualidade dos looks – 
baseados em temas fortes da Sisley, como jeans, outerwear e roupas 
básicas de toque contemporâneo – está justamente na naturalidade com 
que mulheres e homens vestem estas peças, expressando assim a sua 
identidade. 
 
"A campanha de publicidade da coleção Outono/Inverno 22 expressa 
todo o legado da Sisley com um toque contemporâneo, e estamos muito 
satisfeitos com o trabalho realizado com a equipa ao longo do último 
ano para relançar a forte identidade urbana da marca”, afirmou 
Francesca Svab, Diretora Geral da unidade de negócios Sisley . 
 
Filmada por Guilherme da Silva com styling de Tanya Jones, a campanha 
inclui ainda um vídeo que conta a história da noite de Berlim. Será 
divulgado nos canais digitais da marca e estará patente nos meios 
impressos, outdoors e online a partir de setembro.  
 
A campanha O Prazer Em Primeiro Lugar será apresentada no dia 19 de 
setembro em Milão com um evento comemorativo no Distretto Industriale, 
local que será convertido para a ocasião num espaço ao puro estilo 
Sisley.  
 
 
 
 
sisley.com instagram.com/sisley_fashion 

facebook.com/Sisleyfashion 
youtube.com/user/sisley 

 

http://www.sisley.com/
https://www.instagram.com/sisley_fashion/
https://www.facebook.com/Sisleyfashion/?brand_redir=47799456513
https://www.youtube.com/user/sisley

