PORTOFOLIU
Anda Safta

PRINT
Produs: Land Rover Defender
Concept: Pentru cei care conduc un Land Rover este important sa nu treaca neobservati

OUTDOOR
Client: Loctite
Concept: Loctite lipeste orice de orice, chiar si lucrurile care nu se potrivesc
Executie: O nuca foarte mare lipita de un perete

SPOT TV
Client: Berea Plug
Concept: Barbatii sunt cei care trebuie sa bea bere pentru a vedea tipele mai atragatoare
Script
Dormitorul unei fete. O tipa foarte atragatoare se uita fix la obiectiv si zambeste, dupa
chicoteste fericita, trimite pupici, rade, defileaza prin camera, etc.
Imaginea coboara la alt etaj. Un tip intra in bucatarie, scoate din frigider un six pack si
observa ca lipseste o bere. Ridica din umeri si isi continua drumul, urca scarile, merge pe un
hol pana se opreste in dreptul unei usi intredeschise, priveste in incapere si da dezaprobator
din cap. In camera o tipa total neatragatoare este in locul celei de la inceput. Ea are in comun
cu prima doar hainele si coafura, iar gesturile ei sunt niste maimutareli ridicole in fata
oglinzii.
VO: Berea Plug. Nu e pentru fete

RADIO
Client: Studio productie audio
Concept: O inregistrare buna este verosimila

zgomot de fond
vocea lui Ceausescu: avem nevoie de un teatru, de o cinematografie care sa prezinte
modelul omului pe care trebuie sa il construim
aplauze
tineretul a realizat tot ceea ce am obtinut in dezvoltarea socialista a patriei noastre
zumzetul multimii
ei sunt eroii care trebuie sa isi aiba loc in film, in teatru, in arta, in literatura
actorul isi drege vocea
e ok?
VO: Da. Studioul de inregistrari Mikos

ONLINE
Client: Bautura energizanta Jizzy Jizz
Concept: Atunci cand esti obosit te simti batran
Se va lansa o aplicatie pe un site social (hi5/facebook) care va permite utilizatorilor sa
imbatraneasca trasaturile unei persoane dintr-o fotografie. Daca te inscrii in aplicatie poti
“imbatrani” orice prieten de pe hi5/facebook. Pentru a scapa de o poza modificata trebuie
sa modifici la randul tau niste fotografii alor doi prieteni sau, daca nu faci fata, sa cumperi
un Jizzy Jizz pentru a gasi codul care te scapa de toate “imbatranirile”.

CAMPANIE INTEGRATA
Scop: Auto-promovarea
Concept: Orice agentie are si lucrari mai slabe.
Voi gasi cateva printuri care sa fie mai putin creative si voi pune unul la cateva zile ca afis pe
stalpul din fata agentiei cu titlul “Missing creativity?”. Pe afis va exista si linkul catre
portofoliul meu.
Exemplu:

