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Culoarea e protagonista campaniei de comunicare Blackfin 
 

Azi, 18 ianuarie 2022, Blackfin și-a lansat noua campanie globală de comunicare. 

Purtând titulatura COLOURSCAPE, campania pornește de la analogia dintre două 

materiale naturale: titanul și marmura. Fotografiile lui Giovanni De Sandre 

surprind privirea prin puternice contraste cromatice, într-o scenografie dominată 

de masivitatea unei cariere de marmură.  

 

COLOURSCAPE ● Sinele se exprimă fără compromisuri 

Conceptul creativ COLOURSCAPE - explorarea sinelui – a fost deja ilustrat și în 

campaniile anterioare, fotograful Giovanni De Sandre fiind investit să pună în scenă 

personajele înconjurate de textura naturală a marmurei. Pornind de la analogia dintre 

două minerale – marmura și titanul,  campania Blackfin_2022 reflectă conexiuni 

profunde. Ambele materiale naturale se disting prin concretețe și soliditate. O operă de 

artă se naște dintr-un singur bloc de marmură; o pereche de ochelari este decupată dintr-o 

singură placă de titan pur. Metaforic, prezența carierei are rolul de a susține discursul 

narativ specific Blackfin, deoarece este locul în care, de milenii, piatra a fost cioplită și 

șlefuită cu îndemânare și sacrificiu pentru a genera obiecte frumoase, durabile și unice. 

După cum blocurile de marmură capătă valoare artistică atunci când întâlnesc excelența 
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italiană, așa și monturile Blackfin reflectă frumusețea celor mai autentici ochelari Made 

in Italy din întreaga lume. 

Mai  mult, COLOURSCAPE evidențiază contrastul dintre tonalitățile neutre ale carierei 

de marmură și vitalitatea panourilor rectangulare, a căror cromatică împrumută din 

nuanțele ramelor de ochelari Blackfin. În conceptul campaniei, cariera de marmură 

constituie un loc familiar și impersonal, deopotrivă, în care personajele se mișcă cu 

eleganță prin decorul masiv și impunător. 

 

Culoarea reprezintă inima și sufletul colecțiilor de ochelari Blackfin 

Într-un mod cu totul special, actuala campanie accentuează unul din elementele 

diferențiatoare Blackfin. Culoarea este privită drept o reprezentare a cunoașterii, a 

sensibilității și a determinării. Noile modele Blackfin 2022 sunt o demonstrație de 

ingeniozitate tehnică, aspectul sculptural al ramelor din titan fiind accentuat de tonurile 

vii și nuanțele strălucitoare. 

Ochelarii Blackfin sunt obiecte confecționate din titan, material cu rădăcini în adâncurile 

Pământului, însă, prin intermediul purtătorilor, ei participă nemijlocit la conturarea unei 

experiențe unice, provocatoare, ce reverberează și provoacă amintiri.  

 

COLOURSCAPE ● Detalii utile 

COLOURSCAPE, campania de comunicare Blackfin 2022, rulează pe YouTube - cea mai urmărită 

platformă video din lume - și este difuzată de două celebre reviste de profil: Spectr Magazine și 2020 

Europe. Imaginile de campanie Blackfin 2022 sunt grupate într-un LookBook accesibil pe website. 
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Despre ochelarii Blackfin 
Colecția de ochelari Blackfin este proiectată și fabricată integral în Italia, într-o unitate de producție 

inaugurată în 2021 și situată în Taibon Agordino. Black Shelter, sediul operațional-administrativ Blackfin, 

este o construcție ce respectă principii de arhitectură sustenabilă. 

 

Brandul Blackfin 
În 2007 se lansa house brandul Blackfin, poziționând Pramaor drept lider italian al prelucrării titanului și 

beta titanului în segmentul ochelarilor. Alegerea sloganului neomadeinitaly nu e doar o etichetă identitară, 

ci ilustrează atât respectul angajaților Pramaor față de patrimoniul italian, cât și dorința de inovare continuă 

în cadrul unei afaceri sustenabile dezvoltate într-un climat etic și responsabil social. 

 

Despre Pramaor 
Pramaor este un producător italian ce operează de 15 ani în segmentul ochelarilor din titan, bazându-se pe o 

experiență ce însumează peste 50 de ani de activitate. Anul 2022 găsește compania Pramaor într-un 

moment de ascensiune, deși condițiile actualei pandemii afectează toate domeniile economiei italiene. 

Pramaor și-a propus să atingă o cifră de afaceri de 12 milioane de euro la finele 2021.  

https://bit.ly/3FHcBjv
https://bit.ly/3fD5VrX
https://bit.ly/3Ahj83d
https://bit.ly/3Ahj83d
https://bit.ly/3fBGBTi
https://bit.ly/3B6dEHQ
https://www.blackfin.eu/neomadeinitaly
https://goo.gl/LqxRS7

