
Creative
Προϊόν:  MAX PERRY (Hand Made Chocolate)
Θέμα: TVC για Youtube  (Κούνια/Ο γλυκός τρόπος να κερδίζεις)
Διάρκεια:25’’

Ημ/νία:20/11/2017

VIDEO

Ο Max κάνει κούνια. Έρχεται η Perry 
και του ζητάει να σηκωθεί. 
Ο Μax δεν έχει καμία διάθεση 
να παραχωρήσει την θέση του.

Η Perry τον κοιτάζει θυμωμένη. 
Γυρίζει πλάτη και βγάζει συνωμοτικά 
από το μπουφάν της μια σοκολάτα 
Max Perry. Γυρίζει, τον κοιτάζει και 
την τρώει επιδεικτικά και με λαχτάρα 
αργά και βασανιστικά. 

Ο Max απλώνει το χέρι του ενώ κάνει 
κούνια, προσπαθώντας να πιάσει την 
σοκολάτα. Το κορίτσι πάει όλο και πιο
πίσω. Το αγόρι πέφτει από την κούνια
στην προσπάθειά του να την πιάσει. 
Το κορίτσι παίρνει τη θέση του Max 
στην κούνια, κουνιέται και συνεχίζει 
να τρώει τη σοκολάτα με το χαμόγελο
της νίκης!

AUDIO

Perry: «Είναι η σειρά μου, σήκω Max!» 

Max: «όχι!»
Perry: «Το υποσχέθηκες!»
Max(ειρωνικό ύφος): «Σου είπα 
ψέματα»!

Max Perry. Ο πιο γλυκός τρόπος 
να κερδίζεις. 
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Creative
Προϊόν:  MAX PERRY (Hand Made 
Chocolate)
Θέμα: TVC για Youtube (κουδούνια/Ο 
γλυκός τρόπος να κερδίζεις)
Διάρκεια:25’’

Ημ/νία:20/11/2017

VIDEO

Πάρκο. Η Perry κάθεται σε ένα
παγκάκι και διαβάζει. Ο Max την

πλησιάζει δειλά και της αφήνει ένα
post it. Κοντινό στο post it που
γράφει «Θέλεις να παίξουμε»;

Το κορίτσι διαβάζει το post it με ύφος
και αδιαφορεί. Ο Max βλέπει την
αντίδραση της και της αφήνει στο

παγκάκι μια σοκολάτα Max Perry. Η
κοπέλα την δαγκώνει και αλλάζει

ύφος. Σηκώνεται και πάει κοντά του
να παίξουν. Κυνηγάει ο ένας τον

άλλον. 
Στη συνέχεια, ο Max της δίνει ένα

άλλο post it που γράφει «χτυπάμε τα
κουδούνια της πολυκατοικίας»; Το
κορίτσι τον στραβοκοιτάζει. Ο Max

βγάζει μια διαφορετική σοκολάτα Max
Perry για να την πείσει. Η Perry πάει
να την αρπάξει, αλλά εκείνος δεν τη

δίνει αν δεν συμφωνήσει.  

Τους βλέπουμε να τρέχουν στην
πολυκατοικία και να χτυπάνε

κουδούνια. Κατεβαίνει ένας από τους
ένοικους στην είσοδο της

πολυκατοικίας θυμωμένος. Τα παιδιά
του έχουν αφήσει μια σοκολάτα Max

Perry στην είσοδο. 
Την τρώει και χαλαρώνει. Τα παιδιά

είναι κρυμμένα και γελάνε. 

ΑUDIO

Max Perry. Ο πιο γλυκός τρόπος 
να κερδίζεις. 
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