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Print
Land Rover Defender

Outdoor
Loctite

TV
Idee: Să bei o bere Plug e ca şi cum ar da o echipă de rugbi peste tine.
Promisiune: Berea Plug e tare de tot.
Scena se desfăşoară într-un pub. Atmosferă, muzică, personaje tipice. Nimic neobişnuit.
Până când un oarecare, care a dat gata un Plug şi a aşezat sticla goală pe tejghea, e placat brusc şi
trântit de un pluton de rugbişti.
Scena începe să se repete şi cu alţii. Un individ care a băut dintr-o sticlă se ridică de pe
scaun şi este „zburat” şi el din cadru de inedita garnitură de forţoşi. Un altul este bruscat în timp ce
se întreţine cu o domnişoară la bar. Tocmai după ce a luat o gură din sticlă, e placat dur. Sticla îi sare
din mână ca şi cum ar fi scăpat o minge, şi e prinsă, din reflex, de tânăra din faţa lui.
Un ultim individ termină de băut o bere şi dă să plece. Se uită în stânga şi dreapta,
aşteptând să se întâmple ceva. Nimic. Pe faţa lui se citeşte dezamăgirea. Iese din bar. Camera
filmează acum spre ieşire, din apropierea sticlei de bere care a fost lăsată pe masă şi pe care devine
vizibilă eticheta. Vedem, uşor defocalizat, cum, pe tânărul, care a ieşit pe trotuar, tăbăresc masivii
sportivi şi fac o grămadă deasupra lui.
VO: Plug. Te ia tare.

Radio
Spot: Domnişoara
Idee: Sunete pentru orice situaţie
Naratorul:
Pe stradă trecea o domnişoară...SFX: sunet de tocuri grăbite;
... cam plină ...SFX: sunet de tocuri, paşii mai grei, mai
apăsaţi;
... de figuri SFX: sunet de tocuri cadenţate, fluierături
de bărbaţi;
...la braţul unui bătrânel. SFX: sunet de tocuri, sunet
de pantofi, râsete pe fundal.
VO: Ţi-a plăcut povestea? Vino la studioul audio al lui Miki dacă vrei
să auzi şi altele

Online
JizzyJizz, băutură energizantă

Site: www.movit.ro
Site interactiv cu un recognition software – e nevoie de un webcam pentru a accesa siteul şi a rămâne
logat. Un guideline esenţial: mov’it!!! Ca să stai pe site, trebuie sa te mişti! Progrămelul apreciază cât de
solicitante sunt mişcările, dacă doar te legeni sau dacă bagi un boogey, şi în funcţie de asta utilizatorii pot opera
gradual diverse aplicaţii. Alternativ, se poate apela la o operare gen Wii: În loc să mişti mouse-ul, trebuie să îţi
mişti capul, în loc de clic, arăţi palma (Show me five), închizi ochii sau scoţi limba.
Siteul găzduieşte o comunitate a „mişcăcioşilor”, un playground virtual. Există:
– Chat. Indiferent dacă folosesc tastatura sau microfonul, utilizatorii trebuie să se bâţâie unii în faţa altora. O
inactivitate de câteva secunde este echivalentă cu un log out.
– Jocuri multiplayer, operate tot din mişcări corporale.
– Arhivă de poze şi filmuleţe cu cele mai „interesante” mişcări.
– Discoteque – un grup de 2-10 utilizatori pot accesa diverse music rooms (disco, 80’s, club, rock, etc. +
random). Fiecare music room are un playlist specific, şi consistent, şi utilizatorii dansează, unii în faţa
altora, pe diverse melodii). Utilizatorul care dansează o oră primeşte, „din partea casei”, un Jizzyjizz, de
fapt, un cod pe baza căruia poate ridica băutura de la o benzinărie sau de la anumite magazine. Ocazional
sunt organizate maratonuri, cu diverse premii.
Campania Online va fi susţinută şi de o promoţie care va repartiza, alături de produs, şi webcamuri
branduite.

Banner: Dansul
Animaţie cu personaje mai geeky, care dansează, mai degrabă se bâţâie, încet, monoton.
Cursorul are forma unei cutii de Jizzyjizz. În momentul în care cursorul este aşezat pe
personaj sau în imediata lui apropiere, personajul începe să danseze foarte îndrăzneţ:
diverse stiluri de dans şi tot felul de figuri dificile.

Autopromovare
Motor de căutare pentru creativi.
Un search engine pentru directorii de creaţie care fac scouting. Motorul va fi promovat pe iqads şi
şcoalaadc.ro. Complementar, direct mailing către directorii de creaţie, care sunt anunţaţi că acum există o
bază de nume la dispoziţia lor. Odată intraţi pe site, creativii dau peste o bară de căutare gen google, cu
opţiuni ajutătoare. Ce cauţi? Variante: Art director, Copywriter, ilustrator etc. Dacă e selectată opţiunea Art
Director, căutarea se va finaliza cu un singur rezultat: numele meu. Un click pe el şi eşti automat
direcţionat către o pagină de internet, unde povestesc eu despre mine lucruri drăguţe şi unde se află şi un
portofoliu.
Ex: Search option: Art Director. Search result: Florin Pădurean, cu hyperlink.
Search option: Art Director care îţi cumpără ţigări. Search result: Florin Pădurean.
Search option: Art Director care îţi cumpără ţigări, nu ia pauză de masă şi îţi spune zilnic că eşti
frumos/frumoasă. Search result. Florin Pădurean.
În cazul căutărilor care privesc alte posturi (copywriter, dtp-ist, ilustrator etc), apare următorul rezultat:
Search result: Deocamdată nu avem în baza de date un copywriter (dtp-ist, etc), dar îţi putem recomanda
un art director foarte bun. Florin Pădurean.

