
Creative

Πελάτης: NATURE PLUS
Προϊόν: HEMA PLEX
Θέμα: TVC4-Μπατίστας1
Διάρκεια: 27’’

Ημ/νία: 21/11/2019

VIDEO

Βρισκόμαστε στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του Μπατίστα.
Ο Μπατίστα είναι μέσα στο γήπεδο, 
καθοδήγει τα παιδιά και σφυρίζει όταν 
χρειάζεται.

Γυρίζει προς την κάμερα:

Προχωράει προς το άλλο γήπεδο, λίγο πιο
κάτω, ενώ η κάμερα τον ακολουθεί. 
Φτάνοντας εκεί, ένα παιδί κλωτσάει την 
μπάλα προς το μέρος του. Ο Μπατίστα 
την σταματάει με το πόδι του. 

Έρχεται ένα γκαρσόνι με ένα δίσκο που 
έχει πάνω ένα ποτήρι νερό και τα Hema 
Plex. O Μπατίστα παίρνει μια ταμπλέτα 
και την πίνει με νερό. 

Τα παιδιά πλησιάζουν από πίσω σιγά-σιγά 
για να μην τους πάρει χαμπάρι, τον 
σηκώνουν ψηλά και ζητοκραυγάζουν!

Βγαίνει Pack Shot
με όλη τη σειρά Hema Plus

Ανάβει Σούπερ που γράφει:
Hema Plus. Σύμμαχος σε κάθε σας 
κίνηση!
Με την καλύτερη απορρόφηση 
σιδήρου

AUDIO

(Μπατίστα):

   

«Είμαι τυχερός που κάνω αυτό που 
αγαπάω και μπορώ και το μοιράζομαι 
με τα παιδιά».

«Χρειάζεται όμως πολλή ενέργεια για 
να τα βγάλεις πέρα μαζί τους».

«Ευτυχώς, έχω έναν δυνατό… 
συμπαίχτη για να παίζω μπάλα κάθε 
μέρα…

μαζί τους!!» (χαμογελάει)

Hema Plus. Σύμμαχος σε κάθε σας 
κίνηση!
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Βρισκόμαστε στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις του γνωστού 
ποδοσφαιριστή Μπατίστα. 
Βλέπουμε τον Μπατίστα να παρακολουθεί
από τον πάγκο τα παιδιά που παίζουν και 
να παρεμβαίνει όποτε χρειάζεται.

Σηκώνεται και κατευθύνεται προς το 
γραφείο του. Κάθεται και κοιτάζει ένα 
άλμπουμ με φωτογραφίες του από 
παιχνίδια, δικούς του αγώνες μέσα στο 
γήπεδο…

Κοντινά πλάνα στο φωτογραφικό υλικό. 

Γυρίζει και κοιτάζει την κάμερα: 

Ανοίγει ένα συρτάρι και βγάζει
ένα κουτί με Hema Plex. Παίρνει μια 
ταμπλέτα και την πίνει με νερό.

Εκείνη τη στιγμή, βλέπουμε ότι έχουν 
μαζευτεί τα παιδιά στο τζάμι έξω από το 
γραφείο και τον περιμένουν να παίξουν 
μπάλα. 
Ο Μπατίστα βγαίνει από το γραφείο του, 
πηγαίνει προς τα παιδιά και ρίχνει ένα 
γκολ από μακριά.

Βγαίνει Pack Shot
με όλη τη σειρά Hema Plex

Ανάβει Σούπερ που γράφει:
Hema Plus. Το δυνατό σας σημείο
Mε την καλύτερη απορρόφηση 
σιδήρου

AUDIO

   

Για να πετύχεις, χρειάζεται σκληρή 
δουλειά και… σιδερένια θέληση.

Γι’ αυτό παίρνω πάντα σίδηρο Hema 
Plex που μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη
δύναμη …

για να αντιμετωπίσω κάθε νέα 
πρόκληση! (χαμογελάει)

Hema Plus. Το δυνατό σας σημείο
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