
 سناریوی تیزر تلویزیونی عایق پارسیک.

های تماس و خرید محصول به  ق پارسیک و شماره: از ابتدای پخش تیزر، کلیه مشخصات مثبت عای   توضیح 

 شود.  صورت زیرنویس و کپشن درج می

بینیم. صدای رعد و برق و باران شدید  شود. نمایی از شهر در شب را میتیزر با موسیقی مالیم و مناسب آغاز می

در حال گپ زدن و    تیپشویم. زن و شوهر جوان و خوش ای الکچری و بسیار شیک میشود. وارد خانهشنیده می

نوشیدن چای روی کاناپه هستند. دختربچه آنها در حال بازی است. زن و شوهر حواسشان به صدای رعد و برق و  

چکد. دوربین به  کنند. از سقف خانه آب میشان نگاه می شود. هر دو با هم با نگرانی به سقف خانهباران پرت می

 گوید.  . استاد طهماسب بر روی این تصاویر نریشن میشودرود و نزدیک سقف میسمت سقف، باال می

 نمایید. به سایت ما مراجعه ، ساخت کلیپ تبلیغاتیجهت سفارش 
 

   زیبایی های باران را جاودوانه کنیم با عایق پارسیک. استاد طهماسب : 

شویم  شود، با تمهیدی ویژوآل وارد سقف خانه میدوربین همینطور که به سقف در حال چکه کردن آب نزدیک می

یک باال می رود و معایب ایزوگام قدیمی را بر روی تصاویر کامپیوتری  رسیم. ریتم موزو به ایزوگام و قیرگونی بام می 

 بینیم.  )ویژوال سه بعدی( می

 سپاریم با عایق پارسیک.  ها را به خاطرات می گی و تجزیه شدن نسل قدیم عایقپاره استاد طهماسب : 

تیپ  حضور زن و شوهر خوش   تصاویر پرانرژی از کار نیروهای پارسیک بر روی پشت بام یک خانه الکچری را با

های فرم نیروهای پارسیک و سرعت کار و تمیزی کار با عایق پارسیک به نسبت ایزوگام و قیرگونی  بینیم. لباس می

 بینیم.  را در این تصاویر می

 اجرایی سریع و آسان نسبت به عایق های سنتی استاد طهماسب : 

 بینیم.کاری با عایق پارسیک است را میوشوهر که در حال عایق نمایی از پشت بام خانه زن 

 قابلیت اجرا بر روی تمامی سطوح استاد طهماسب : 

 بینیم.  های شیمیایی و مقاومت عایق پارسیک را به صورت ویژوآل سه بعدی میبا کمک تصاویر کامپیوتری، قابلیت
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برابر اشعه یو وی، قابل   استاد طهماسب:   استخرهای پرورش    استفاده در مخازن آب شرب ومقاوم در 

 ها. های سنتی. پارسیک، آرامش در دل طوفانماهی. عایق پارسیک بهترین جایگزین برای عایق 

بینیم که با آرامش کنار پنجره ایستاده اند و به باران نگاه  تیزر زن و شوهر جوان را در خانه الکچری میدر پایان  

 زنند. کنند و به هم لبخند میمی

نماینده فروش فعال در سراسر کشور و اعطای نمایندگی فروش در شهرهای  60دارای استاد طهماسب :  

 ه. فاقد نمایندگی. پارسیک یک بار برای همیش

 بندد. های این محصول به صورت هولوگرامی و سه بعدی بر تصویر نقش میلوگوی پارسیک به همراه اعتبارنامه 

 


