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1. Prăjiturelele Dulcissimo - Print
Idee
Sunt unele lucruri pe care bărbaŃii nu le înŃeleg la o femeie: de ce dă atâŃia bani pe
pantofi? la ce îi trebuie atâtea genŃi? cum de rezistă să se epileze cu ceară pe picioare,
iar pe de altă parte Ńipă şi le e frică de un amărât de gândac de bucătărie?

ExecuŃie

2. Laptopul Toshiba - Tv
Idee
Noul laptop Toshiba este atât de uşor încât poate pluti ca un fulg.

Script
Doi colegi de serviciu (young professionals, în aceeaşi încăpere, fiecare la biroul lui)
se ceartă.
A: De data asta tu îl faci! (şi suflă peste ceva, ca şi când ar sufla în lumânările de pe
un tort sau ca şi când ar sufla praful de pe o carte.... pfffffuuuuuuuuuuu)
B: S-o crezi tu. Nu faci niciun raport! (pffffuuuuuuuuu)
A: Chiar mă eneverzi, pe bune! (pffffuuuuuuuuuu)
B: łi-am zis că nu-l fac! (pffffuuuuuuuu)
Tensiunea creşte, iar replicile se înteŃesc totul devenind din ce în ce mai dinamic.
Ba da! (pfffffuuuuuuuuu)
Nimic! (pffffffffffffuuuuuuuu)
etc. etc. etc... până se ajunge la un schimb disperat de „pffffuuuuu”-uri.
Deodată, şeful intră nervos în birou: „Măi, băieŃi! Iar vă ŃineŃi de prostii?”. Cei doi se
opresc din suflat şi iau o atitudine spăşită, în timp ce în cadru apare obiectul pe care şi
l-au tot „suflat” de la unul la celălalt: laptopul Toshiba care pluteşte în aer, în spaŃiul
dintre cele două birouri, şi care acum, neanimat de vreun curent de aer, aterizează pe
mochetă unduindu-se lin.
VO: Noul Toshiba Portege R500 – extrem de uşor!

3. Grădina Botanică din Bucureşti - Radio
Idee
Trăind în marele oraş, omul s-a îndepărtat atât de mult de natură încât nici nu mai ştie să
o recunoască.

Script
Fundal sonor: natură, foşnet de frunze, păsări, adiere de vânt
Cucul: “Cu-cu!”
Bărbat: “Mdeaaa!”
Cucul: “Cu-cu!”
Bărbat: “Da, băi!”
etc.etc. Bărbatul devine din ce în ce mai agitat şi mai contrariat. Se aude cum scoate
mobilul şi formează un număr de telefon.
Nevasta: “Da, Cucule!”
Bărbat (pe un ton şoptit, plângăcios): “Dană, e unu’ aici care-şi bate joc de mine...”
VO: “Reintegrarea omului în natură. O campanie marca Grădina Botanică.”

4. Mints-urile Smint White - Poster
Idee
Cu Smint White, dinŃii îŃi vor străluci atât de tare, încât vei face lumină cu ei.

ExecuŃie
Ascuns sub pătură, un adolescent citeşte fericit reviste porno la lumina dinŃilor.

5. Încuietoarea Yale – Outdoor
Idee
Încuietoarea Yale este atât de sigură, încât, în comparaŃie cu ea, toate celelalte
încuietori, chei sau sisteme de închidere par o joacă.

ExecuŃie
A. Panouri outdoor – afişaj stradal, în staŃiile de autobuz, pe autobuze

B. Afişaj 3D

6. Starul Romeo Fantastick - neconvenŃional
A. Idee
Vino la concert, gagicarule, şi noi îŃi aducem cele mai tari femei.
Titlul albumului – Gagica visurilor mele
Melodii:
1. Gagica visurilor mele
2. Cu bikini de dantelă
3. Cum te pun, aşa să stai
4. Două ŃâŃe jucăuşe
5. Hai să te fuck
6. 23 cm
7. Gagicar până la moarte
8. Pizmoasa
9. Şapte numere pe noapte
10. Gagica visurilor mele (remix)

B. Evenimente pre-concert
Campanie „Dă maneua mai tare şi vino să vezi cele mai tari femei” - campanie în
trafic şi prin cartiere. Caravana Romeo Fantastick se va plimba prin oraş, iar
promoteriŃele vor împărŃi obiecte promoŃionale şi invitaŃii la concert şoferilor sau
locatarilor care ascultă manele. PromoteriŃele vor fi nişte tinere foarte frumoase,
îmbrăcate provocator şi le vor explica şoferilor că dacă vin la concert, se vor întâlni
cu şi mai multe femei frumoase şi vor avea parte de şi mai multe surprize.
InvitaŃii la concert
InvitaŃiile la concert se vor da sub formă de cd audio – acesta va conŃine trei track-uri,
dintre care primul este invitaŃia propriu-zisă („Hai, frate, la concertul de lansare a
noului meu album să vezi ce n-a văzut Parisu: fete, bikini, ŃâŃe şi fuste scurte!
Vino s-o vezi pe fata visurilor tale şi să te combini la cea mai mare distracŃie!”),
iar celelalte două sunt melodii de pe noul album al lui Romeo Fantastick.
Obiecte promoŃionale
- bikini inscripŃionaŃi cu diferite mesaje („Femeia visurilor mele”, „Pizmoasa”,
„Fudula”, „Gagica cea mai tare”) şi numele Romeo Fantastick
- brelocuri sau obiecte de agăŃat la oglinda de la maşină inscripŃionate cu diferite
mesaje („Cel mai mare gagicar”, „Hai să te fuck!”, „Şapte numere pe noapte”, „23
cm”)

C. Concertul de lansare
Organizat la Sala Palatului, concertul Femeia visurilor mele va fi un adevărat
spectacol pentru ochiul lacom al privitorului:
- animatoare sumar(semi)-dezbrăcate pe scenă şi printre rândurile de spectatori;
- cântece mai vechi şi mai noi ale artistului Romeo Fantastick, remix-uri şi duete cu
staruri consacrate;
- cadouri pentru public - baloane aruncate de la balcon, în fiecare balon fiind câte
un obiect promoŃional (un breloc, bikini de dantelă, mini calendar porno de maşină)
- sesiune de autografe cu Romeo Fantastick şi posibilitatea de a achiziŃiona
albumul
- după concert, cei din public vor putea face fotografii cu animatoarele.

7. Automobilul Smart for two - Online
Idee
Cu Smart ajungi mai repede.
Site-ul www.smart42.ro conŃine o hartă interactivă a Bucureştiului şi un motor de
căutare care îŃi configurează drumul cel mai scurt de la un punct X la un punct Y.

ExecuŃii
A. Bannere online (animate) – dând click pe ele, utilizatorul e direcŃionat pe site-ul
www.smart42.ro

B. Pop-up „La volan”
- un pop-up pe site-uri care îi au ca target pe tinerii high-education
(catavencu.ro, businessmagazin.ro, esquire.ro etc)
- pop-up-ul arată ca un interior de maşină Smart42, ca şi când ai fi la volan. Se
vede bordul cu tot felul de butoane şi leduri. Volanul se roteşte şi el în funcŃie
de mişcările mouse-ului.
- dând click eşti direcŃionat spre www.smart42.ro
C. Site-ul www.smart42.ro
- o hartă interactivă CU SMART AJUNGI MAI REPEDE a Bucureştiului
- un motor de căutare care „cunoaşte” zonele aglomerate din oraş şi care, în
funcŃie de ora din zi şi de aglomeraŃie, configurează cel mai rapid drum între două
locaŃii X-Z introduse de utilizator.
- pentru a putea efectua căutarea, utilizatorii trebuie să fie înregistraŃi (cont, user
name, parolă).
- concurs: din lista de utilizatori este extras în fiecare zi câte un câştigător care
primeşti un Smart42 Drive Test pentru ziua respectivă.

8. Cafeaua Armstrong – Campanie Print
Idee
Armstrong este pentru cei care sunt foarte somnoroşi, morocănoşi şi adormiŃi dimineaŃa
şi nu pot să se dezmeticească singuri.

ExecuŃii

9. Laptele UHT – Tetrapak – campanie tv
Idee
În timp ce alte lucruri din jur se pot schimba, laptele UHT rămâne la fel şi nu se
strică.

Script
În cadrul campaniei vor fi difuzate trei spoturi identice ca script, însă diferite prin
personajul care apare în ele.
Ideea este de a poza în fiecare zi, vreme de 6-7 luni, o persoană (un bebeluş, un tânăr
de 20 de ani, o gravidă). De fiecare dată, poza va fi făcută exact în acelaşi loc din casă
şi cu acelaşi decor. La montaj pozele vor fi puse una după alta ca într-un filmuleŃ,
astfel încât să se vadă schimbările suferite de personaje (bebeluşul creşte, tânărul îşi
lasă barbă sau plete, iar apoi apare chel etc, iar gravida se îngraşă şi îi creşte burtica).
Rezultă de aici trei spoturi animate, la sfârşitul cărora este inclus şi VO: „În câteva
luni te poŃi schimba foarte mult. Însă laptele UHT rămâne la fel.”
Lapte UHT – duuuuuuuurează!

10. Shared car – Campanie integrată
Idee
Să mergi singur în maşină = suuuuuper plictiseală. Aşa că mai bine ia-Ńi
prietenii/vecinii/colegii cu tine când plecaŃi înspre serviciu/facultate/oraş.

Scripturi TV
1. O tipă singură în maşină. Se plictiseşte şi începe să vorbească singură, pe două
voci, una mai groasă şi alta mai subŃire:
Vocea groasa: „Şi ce vrei să faci astăzi, dom’şoara?”
Vocea subŃire: „Astăzi o să-i fac ochi dulci tipului de la IT”
Vocea groasă: „Ăsta e tipul ăla care se tot dă pe lângă şefa ta, nu?”
Vocea subŃire: „Ba deloc! De fapt pe mine mă vrea!”
etc.etc.
VO: „De unul singur, drumul e plictisitor. Ia-Ńi prietenii cu tine când pleci cu
maşina!”
Aceeaşi maşină, aceeaşi şoferiŃă, doar că în maşină sunt şi prietenele ei. Râd,
bîrfesc, analizează, se înroşesc şi pun la cale strategia perfectă de cucerire. VO:
„Shared car – împotriva plictiselii”
2. Un tip singur în maşină se plictiseşte prins în trafic. Are o faŃă abătută, priveşte
fix în faŃă şi Ńine mâinile pe volan. Pe fundal se aude zgomotul de trafic. La un
moment dat, tipul ridică din suportul de maşină un pahar de Cola de la Mc şi
soarbe din pai ultimele picături de suc: „Ussssfrsssssssssssss” (sunetul specific al
ultimelor picături sorbite dintr-un pahar).
VO: „De unul singur, drumul e plictisitor. Ia-Ńi prietenii cu tine când pleci cu
maşina!”. Aceeaşi maşină, acelaşi şofer, doar că în jur sunt alŃi trei prieteni. Râd,
glumesc, agitaŃie şi voie bună. VO: „Shared car – Împotriva plictiselii”
3. Un tip în maşină se plictiseşte de unul singur. Începe să se joace la mobil şi nu
vede că să face verde, iar maşinile din spate încep să-l claxoneze. Tipul se sperie
şi scapă mobilul pe geamul deschis. VO: „De unul singur, drumul e plictisitor. IaŃi prietenii cu tine când pleci cu maşina!”
Aceeaşi maşină, tipul e acum înconjurat de prieteni. Râd, glumesc şi se distrează.
VO: „Shared car – Împotriva plictiselii”

Script Radio
O tipă care vorbeşte singură în maşină: „10 la puterea a doua – 100..... 11 la a doua
121... 12 la a doua 144... 13... 13... ah... ”
VO: „De unul singur, drumul e plictisitor. Ia-Ńi prietenii cu tine când pleci cu maşina.
Shared car – împotriva plictiselii”

NeconvenŃional
-

-

Huse de maşini şi parasolare inscripŃionate cu „Azi am plecat cu maşina lu’
vecinu’ ” sau „Azi am plecat cu maşina tipei de la trei” sau „Azi am plecat cu
şefu cu maşina lui.”
jucărioare anti-stres (mingiuŃe, cuburi rubik etc) împărŃite de promoteri în
trafic, şoferilor singuri în maşină. Pe jucării este inscripŃionat mesajul: „Te
plictiseşti de unul singur? Data viitoare ia-Ńi şi prietenii cu tine când pleci cu
maşina”

