Ovidiu Militaru

PRINT
Defender este masina care iti ofera cele mai complete satisfactii

OUTDOOR
Demonstratia este cea mai buna cale de a arata ca Loctite lipeste bine

Nota. Literele si tubul de Loctite sunt din plastic si sunt lipite pe zid

SPOT TV 30’’

Femeile devin penibile cand se imbata.
SCRIPT :
Intru-un bar, la o masa, stau Adina si Mihai (cuplu ) si inca 2 prieteni de-ai lui Mihai. Cu totii au varsta
in jur de 25 ani.
Relaxat, Mihai se adreseaza prietenilor lui:
“Bogdan ce mai face? Mai stiti ceva de el?”
Vine chelnerul sa ia comanda. Mihai zice:
“Un suc de portocale si trei Plug”
Adina raspunde:
“Patru”
Mihai zice repede, grabit, catre prietenii lui:
“Zi repede de Bogdan. Dar Mirela?
Ati auzit ca George s-a insurat, iar Diana deja are 2 copii?”
Pack-shot cu produsul.
MVO:
“Plug. Poate prea mult alcool pentru o bere sau poate prea mult alcool pentru o femeie”

RADIO 30’’

Miki ar face orice ca spotul tau sa fie perfect.
SCRIPT:
FVO:
“Si acum baga un caine”
HAM HAM – SFX un caine pechinez
“Un caine mai mare”
HAM HAM – SFX ciobanesc mioritic
“Ei, nici chiar asa dulau”
HAM HAM – SFX bichon
“Poate mai cautam”
ANNOUNCER:
“La Miki la studio gasesti sunetul perfect pentru spotul tau.
In caz contrar, Miki latra gratis pentru tine”

ONLINE
Jizzy Jizz te ajuta sa rezisti sa faci lucrurile care-ti plac
IDEE: Implementarea bauturii energizante Jizzy Jizz in cadrul unei misiuni a jocului online The West.
Acest joc se poate juca gratis si se gaseste la adresa www.the-west.ro .
Descriere joc:
In joc exista 4 personaje: barmanul Henry Walker, seriful John Fitzburn, dansatoarea Maria Roalstad si
indianul Waupee. Acestea se gasesc intr-un bar cu specific western. Fiecare personaj iti da misiuni de
facut si te recompenseaza cu experienta, bani sau produse. Pentru a face aceste misuni consumi energie.
Standard, energia este 100 si se regenereaza cand dormi. Contra cost, se poate achizitiona un cont
premium care iti da 150 energie iar aceasta se regenereaza mult mai repede, astfel ca te poti juca mai mult
timp.
Ideea mea este sa adaug in joc o misiune. Aceasta va fi furnizata de catre barman iar in schimbul
indeplinirii misiunii jucatorul va primi 5 zile de cont premium pe energie. Jucatorul va afla despre bautura
energizanta Jizzy Jizz de la barman, in momentul in care accepta misunea

ONLINE

Barul. Locul unde jucatorul primeste misiunea

ONLINE

Prezentare misiune Jizzy Jizz

CAMPANIE

Pentru a te angaja intr-o agentie de publicitate primul pas este sa atragi atentia.
Am sa aflu care este motocicleta sau scuterul directorului de creatie caruia mi-am
propus sa-i dau portofoliul (de exemplu Dorian, Sorin, Andrei ). Am sa-i blochez roata
motocicletei cu un sistem antifurt. Am sa-i las un bilet pe care scrie “0722.59.38.19”. Am
sa fiu prin apropiere. Va fi nevoit sa sune la numarul de telefon de pe bilet – doar nu o
sa cheme politia si descarcerarea ☺. Cand ma va suna voi veni, ii voi debloca roata si ii voi
lasa portofoliul meu.
In felul acesta:
1) voi face rost de numarul de telefon al directorului de creatie;
2) portofoliul meu va ajunge direct in mana lui si probabil ca se va uita prin lucrarile celui
care i-a blocat motocicleta;
3) situatia va fi memorabila, cu siguranta va povesti prietenilor si colegilor ce i s-a intamplat

