Online – Angry Birds Space

Pentru a atrage atenția întregii lumi asupra noului joc Angry Birds, m-am
hotărât să unesc o persoană cunoscută cu o controversă, la care să adaug
puțin suspans.

În 1969, Apollo 11 era primul echipaj care a pus piciorul pe lună; însă, din
acel echipaj, lumea îl cunoaște doar pe Neil Armstrong, care azi este, fără
nici un dubiu, cel mai celebru astronaut. De asemenea, toată lumea știe
ce controverse s-au creat în urmă cu ceva ani în jurul acestei realizări,
existând voci care afirmau că totul a fost filmat într-un studio. Indiferent
dacă sunt de acord sau nu cu această supoziție, foarte mulți oameni au
auzit de ea. Profităm de aceste lucruri și îl contactam pe Neil Armstrong
pentru a ne ajuta la promovarea jocului.

Începem cu un filmuleț de 15-20 de secunde, filmat pe un stil mai
amator, în care nu zicem nimic de joc, ci apare doar Neil, care luând o
atitudine gravă, zice:
„Toată lumea știe că în 1969 am fost primul om care a pus piciorul pe
lună, dar nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu adevărat atunci. Timp de 40
de ani nu am povestit nimănui, dar simt că lucrurile nu mai pot rămâne
așa.”
Luăm filmulețul și-l facem să apară la „Jimmy Kimmel Live!”, la „Late
Show with David Letterman”, ne asigurăm că bloggerii mari scriu ceva
despre el. Toate acestea nu vor fi greu de făcut având în vedere
notorietatea pe care o are Neil Armstrong, atunci când vine vorba
despre evenimentele din ’69.
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După câteva zile de la lansarea acestui preview, după ce clipul ajunge
viral, lansăm filmarea completă pe internet, iar pe jocurile Angry
Birds precedente, băgam un update care să conțină
clipul(majoritatea utilizatorilor de smartphone fiind foarte încântați
când au ocazia să mai dea un update, indiferent la ce).
În clip, la început apare Neil, se prezintă, după care se arată acel
footage vechi cu el pe lună:
„În 1969, eu, alături de colegii mei de pe Apollo 11, am fost primii
oameni care am ajuns pe lună sau cel puțin așa am crezut.”
Aici apar, pe footage-ul original, pasările furioase, prăbușindu-se
peste tot. După care filmulețul se întrerupe și îți dă posibilitatea să
cumperi jocul Angry Birds Space.
Cei ce n-au fost convinși să cumpere și dau skip, vor fi băgați în
continuarea video-ului, iar Neil le va zice:
„Atunci nu știam ce înseamnă toate astea și am luat câteva pietre
pentru a le testa, dar între timp toată lumea a aflat de Angry Birds și
nu mai avem nevoie de acela roci, așa că vi le dăm vouă cadou.
Fiecare al 100.000lea download o să primească o părticică din lună.
De asemenea fiecare al 500-lea download o să primească jocul
gratis. Have fun!”

