TV
Brand: Dacia

Idee: In trecut, romanii si-au folosit masinile ca sa faca diverse treburi pentru care, in prezent, ai avea nevoie de servicii specializate
(sa care porcul, mobila, fanul, etc.).

Romanii au fost si vor continua sa fie un popor de oameni descurcareti. Asa ca in acest spot dedicat lansarii primului cabrio
romanesc, nu iti vom spune ca aflandu-te la volanul acestei masini vei simti briza marii,
ca are X cai putere sau ca este cel mai ieftin cabrio.
Aici vedem incet-incet masina aflata in miscare, incepand cu bara din fata, rotile, pragul din stanga. Cadrul incepe sa urce, cuprinzand toata
masina. La volan este un tip fericit, iar pe locul din dreapta vedem o tipa super entuziasmata - rade, se joaca cu mainile in bataia vantului
Romanii stiu mai bine la ce-i buna o masina
Cadrul se largeste: masina merge si vedem ca, de fapt, era super super incarcata (in stil indian) cu baloti de fan

Noi doar ne bucuram sa-ti spunem ca primul cabrio romanesc a fost lansat.

Packshot: Dacia Calipso, primul cabrio romanesc.

RADIO
Brand: Fitto Cafe

1. Fitto Café – Ora de concediu
Idee: La Fitto Café te simti ca in concediu.
VOM: Nu toata lumea stie cum arata o ora de concediu. Pentru o ora de concediu ai nevoie de doar trei lucruri simple pe care le ai si intr-o
vacanta, adica timp, natura, mancaruri gustoase si/sau bautura. Timpul liber oricum il ai zilnic pentru pauza de masa. La Fitto Café gasesti fructe
si legume proaspete, pregatite pe loc de bucatarii nostri ca sa te revigoreze pentru intreaga zi.
Fitto Café Floreasca si Victoriei, zilnic, intre 08:00-22.00.

2.
Idee: Fructele si legumele te energizeaza doar daca sunt consumate corect
VOM: Futu-ti ceapa ma-tii! Capsunarule! Futu-ti morcovu-n cur! Vita imputita! Da-te-n spanac! Esti varza! Grau ma-tii! Morcovarule!
Consumate astfel, fructele si legumele nu au niciun aport caloric, si mai mult te calmeaza pe moment decat sa te revigoreze. La Fitto Café
pregatim fructele si legumele dupa alte retete. Ca sa te energizeze!

PRINT
Brand: Felice
Idee: In baie, daca nu ai nimic de citit, cel mai la indemana
este sa “contempli” faianta sau gresia, ceea ce este foarte
plictisitor

Innovative media - TV
Brand: Dacia

Idee: Multi romani isi modifica masinile pentru ca li se par mai interesante in varianta cabrio.

VO: Daca esti curios sa vezi cum ar fi aratat modelele Dacia in varianta cabrio, aseaza-ti palma in spatiul indicat pe ecran

Se succed aproape toate modelele Dacia, incepand cu 1100 si terminand cu Dacia Calipso, noul cabrio.
Atunci cand masina apare pe ecran, palma se suprapune plafonului, creandu-se impresia ca ar fi decapotabila. In momentul in care se
face trecerea de la un model la altul voice over-ul anunta si ce model este.
Cand se ajunge la Dacia cabrio numele ii este pronuntat pe un alt ton, iar consumatorul este informat ca acesta este noul model Dacia.
Reactia acestuia va fi de a lua mana de pe ecran (vrea sa vada si restul masinii, inca nu stie ca e model cabrio) si de a se indeparta, pentru a
vedea mai bine noua masina care este prezentata publicului pentru prima oara. Dupa cateva secunde voice over-ul spune ca, intr-adevar, nu
mai este nevoie sa tii mana pe ecran, noul model Dacia chiar este cabrio.
Packshot: Dacia Calipso, primul cabrio romanesc.

PACKAGING
Brand: Eu
Sunt faina pentru aluat.
Idee: Un element discret, nespectaculos, dar valoros. Fara faina nu exista aluat. Daca nu ar exista aluat, nu ar exista nici placinte,
clatite, tort, cozonac, etc. Ar exista doar fructe sau compot, iar o placinta este intotdeauna mai consistenta decat un simplu compot.

Packaging: produsul este ambalat intr-un pachet dreptunghiular si plat ce pare a fi alcatuit din mai multe straturi: blat de tort,
foietaj pentru placinta, foietaj pentru pateuri, etc.
Pe pachet scrie: Faina pentru aluat
Anca
De ce faina pentru aluat?
Ea leaga toate celelalte ingrediente ca sa iasa ceva consistent, iar cu cat e mai rafinata, cu atat mai bine. Modul in care o rafinezi este
comparabil cu experienta omului si ce invata din ea.
Pe eticheta din spate se afla scrisa istoria fainei:
“Faina premium din grau cultivat in sol fertil de Rahova, acolo unde pana si tristetea e motiv de bucurie, si numai acolo unde boabele
bune chiar se aleg de neghina (si nu din cauza culorii). Treierat vara tarziu si macinat apoi timp de 3 ani la Facultatea de Psihologie, unde-i
sigur ca nicio boaba stricata nu scapa netratata. Faina am rafinat-o pe masura ce am pus-o la treaba in locuri unde nu ajunge sa
bucatareasca oricine: la Obregia (Spitalu’ 9) si Penitenciarul Rahova de unde am furat retetele celor mai creativi bucatari, si la Teatrul
Tandarica, acolo unde regula e ca nu-i de ajuns sa ai reteta, dar mai ales ca trebuie sa improvizezi pe ea.
Momentan, produsul nostru se rafineaza intru excelenta la Scoala ADC*RO, astfel ca in curand va fi chiar si mai bun de atat.”

BTL
Idee: Esti roman si ai niste chestii de reparat pe langa casa ( sa vopsesti un gard, de xemplu). Nu poti sa le faci de unul singur si ai nevoie
de ajutorul unui prieten. Cum il convingi sa te ajute? Ii spui ca-i dai o bere.

Promotia este comunicata pe sticlele si dozele de bere prin urmatorul mesaj: “Intra pe www.serezolva.ro si iti dam o bere ca sa ne pui la
treaba.”
Asta insemnanad ca la fiecare bere Ursus cumparata ai o bere gratis.
Berea gratis o gasesti pe spatele fiecarui capac sau pe fundul dozei, si este, de fapt, un cod format din 7 cifre. Pentru a primi berea trebuie sa intri
pe www.serezolva.ro, sa iti faci cont si sa introduci codul gasit. Dupa ce faci toate astea esti fericitul posesor al unei beri. De asemenea, esti
informat ca berea nu o poti bea, dar poti “sa-ti faci treaba cu ea”. Adica tu poti sa iti repari chestii (gardul, de exemplu) de pe langa casa/bloc
doar daca ne dai la schimb beri virtuale. Faci o poza a ceea ce vrei sa repari, o incarci pe contul tau, noi o evaluam, iar apoi stabilim de cate beri
ai nevoie ca sa te ajutam. Dupa ce ai strans berile de care aveai nevoie, Ursus iti repara obiectul dorit.

CAMPANIE INTEGRATA
Idee: Filtrarea naturala este, de fapt, modul firesc in care timpul separa lucrurile bune de cele mai putin bune. Si oamenii fac o
filtrare asemanatoare cu experienta si informatiile lor, in timp, pastrandu-se doar ceea ce este mai bun, iar lucrurile nefolositoare
fiind date uitarii.

PRINT

TV

Se succed mai multe cadre cu un baietel care invata sa mearga pe bicicleta, insa ele cuprind numai cazaturile si incercarile lui esuate.
Dupa 5-6 cadre de acest fel, urmeaza un cadru in care baietetul chiar merge pe bicicleta fara sa cada. Il vedem apoi deschizand un caiet/jurnal.
Baiatul scrie pe o foaie: “12 ani. Am invatat sa merg pe bicicleta. Sunt foarte fericit!”. Cadrul urca si vedem ce este scris si in partea de sus a foii:
“ 8 ani. Am invatat sa inot. Sunt foarte fericit!
9 ani. Am invatat sa merg pe role. Sunt foarte fericit!
10 ani. Am invatat sa ma dau cu skate-ul. Sunt foarte fericit!
11 ani. Am invatat sa skiez. Sunt foarte fericit!”

Packshot. Bilbor. Apa multifiltrata natural de mii de ani.
Pentru ca in timp se pastreaza doar ce e mai bun.

Innovative media
Print in revista

Pagina 35: un tip si o tipa la o masa. Pe masa se afla un trandafir, semn ca nu-i doar o intalnire intre amici. Tipa rade cu pofta, iar
tipul are 2 paie bagate in nas si face bulbuci intr-un pahar. Se comporta penibil, dar o amuza pe fata
Atunci cand dam pagina vedem ca este transparenta si ca pe ea nu este printat decat tipul care se comporta penibil.
Pagina 37: doar tipa care rade cu pofta

Packshot: Bilbor. Apa multifiltrata natural de mii de ani.
Pentru ca in timp se pastreaza doar ce e mai bun.

ONLINE

Idee: Toate jocurile ar fi mai interesante daca s-ar juca in imponderabilitate.

Luam un meci de fotbal al galacticilor (Real Madrid) care este transmis si la TV. Mingea oficiala este inlocuita cu un balon care este vopsit in asa
fel incat sa semene perfect cu ea. Totul decurge normal pentru un meci de fotbal. Echipele sunt pe teren, arbitrul arunca mingea, numai ca atunci
cand jocul incepe vedem ca fotbalistii se joaca, de fapt, cu un balon care are o traiectorie mult diferita fata de cea a unei mingii normale, dar
foarte asemanatoare de modul in care zboara pasarile in noul Angry Birds.
Jocul este lasat sa se desfasoare in conditiile acestea pentru 2-3 minute, spre amuzamentul si nedumerirea spectatorilor. Dupa aceste 2-3 minute,
pe tabela de marcaj apare mesajul “In space things move different but the game is still the same.”. Spectatorii sunt invitati apoi sa scaneze QR-ul
codul de pe spatele biletului pentru a descarca Angry Birds Space. Jocul reincepe, de data aceasta cu o minge normala.

