
 سناریوی تیزر تبلیغاتی تلفیقی کفش الیکان

بینیم که در حال ورزش،  های متفرقه میشود. ورزشکاری را با کفشتیزر با ریتم مناسب موسیقی آغاز می

دهد و  ه او نشان می متفرق ای از کفش کنند. دوربین نماهای بستهاحساس درد در ستون فقرات و پاهایشان می 

 گوید.  گوینده آقا با صدای جذاب و گیرا متناسب با این تصاویر نریشن می

اهمیت انتخاب کفش در سالمتی انسان بسیار مهم است. تمام اعمال حرکتی ما مثل راه رفتن، گوینده: 

 کنیم. نشستن و خم شدن، تحت تاثیر کفشی است که به پا می

تیپ در یک استودیوی نورپردازی شده رو به دوربین با بینندگان  بازیگر جوان و خوش بعد از این تصاویر، مجری

های مختلف  بینیم. تنوع و رنگکند. در میانه صحبت بازیگرمجری، نماهایی بسته از کفش الیکان میصحبت می 

 بینیم.  ها میکفش الیکان را همزمان با صحبت

هایی داره؟ قالب مناسب، کفه سبک و  ال سوال اینجاست که کفش خوب چه ویژگیحا بازیگر: مجری

ها. کفش های الیکان در دو مدل کتونی  روی های طوالنی، ورزش و انواع فعالیتراحت، مخصوص پیاده 

 کنه. های شما برای انتخاب کفش مناسب در چهار فصل سال رو برطرف میو راحتی، دغدغه

شود. تصاویری از  لیکان شماره تماس و نحوه تحویل آن بر پایین تصاویر کپشن می کفش راحتی و کتانی ا

بینیم.  دهند، میبازیگران مختلف که با کفش راحتی و کتانی الیکان فعالیت های ورزشی و مختلفی را انجام می 

ای تصاویر دوباره  بینیم. در انتهصدای بازیگر مجری بر روی تصاویر بازیگران خانم و آقا در جاهای مختلف می

 کند.  بینیم که با مخاطب صحبت می تصویر مجری بازیگر را می

تحویل بگیرید. فقط کافیه به تونید با قیمت مناسب، درب منزل های الیکان رو می کفشمجری بازیگر: 

های زیر اس ام اس بدید. الیکان، با کفه پی یو و قابلیت شستشو در ماشین لباسشویی. راحتی  شماره 

 پاهای خودتون رو به الیکان بسپرید. 
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