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Εισαγωγή

Η πρώτη ουσιαστικά εργασία που μας ανατέθηκε ύστερα από την συγκρότηση και 

παρουσίαση της ομάδας μας ήταν ουσιωδώς μια πρόκληση. Η εκπόνηση για πρώτη 

φορά στη ζωή μας μιας διαφήμισης, για μια υφιστάμενη εταιρεία με παράδοση, σαν 

να πρόκειται να παρουσιαστεί πράγματι στην τηλεόραση ήταν ομολογημένος κάτι το 

εντυπωσιακό.  Το  μούδιασμα  της  αρχικής  ανάθεσης  της  εργασίας  διαδέχθηκε  ο 



ενθουσιασμός και η δημιουργικότητα παρά τα εξαιρετικά πολλά τεχνικά προβλήματα. 

Το  κείμενο  που  διαβάζεται  αποτελεί  την  γραπτή  αναφορά  της  παρουσίασης  που 

κάναμε  στην  αίθουσα  του  Παντείου.  Ευελπιστούμε  να  το  βρείτε  ενδιαφέρον  και 

επαρκώς τεκμηριωμένο

Η Πρώτη σκέψη 

Από την αρχή της ανάθεσης της εργασίας το πρώτο που μας απασχόλησε είναι πως 

θα  υλοποιηθεί  κάθε  ιδέα που σκεφτόμασταν.  Η εξασφάλιση των τεχνικών  μέσων 

ήταν το πρώτο βήμα. Έπειτα εντοπίσαμε τους πρωταγωνιστές ορισμένους φίλους που 

θα ενσάρκωναν εθελοντικά με κέφι τους ρόλους που θα τους υποδεικνύαμε. Έπειτα, 

ξεκίνησε η αναζήτηση του ιδανικού σεναρίου.  Βασική επιδίωξη να είναι  σύντομο 

υλοποιήσιμο  με  τα  ελάχιστα  τεχνικά  μέσα  που  διαθέτουμε  και  κυρίως  να 

ανταποκρίνεται στην ανάγκη της εταιρείας για την οποία το σχεδιάσαμε.

Ξεκινήσαμε να βλέπουμε από τον ιστόχωρο των Doritos και από το youtube διάφορα 

βίντεο  κατασκευασμένα  από  απλούς  πολίτες  που  μετείχαν  σε  ένα  διαγωνισμός 

διαφήμισης των  Doritos.  Οι ιδέες που προέκυψαν πολλές αλλά η υλοποίηση τους 

ήταν ένα ακανθώδες ζήτημα. Η σκέψη που εν τέλει υλοποιήσαμε συνοψίζεται στο 

παρακάτω σενάριο.

Το σενάριο σε 13 σημεία

 Ο Alex ζητά από την κοπέλα του να χωρίσουν…

 Δεν  είχε  το  θάρρος  να  της  το  πει  από  κοντά  γι’  αυτό  της  άφησε  ένα 

σημείωμα…

 Η κοπέλα του προσβεβλημένη αποφασίζει να τον εκδικηθεί…

 Τον περιμένει στο αμάξι της έξω από το σπίτι του…

 Μετά από ώρα ο Alex βγαίνει ανυποψίαστος από το σπίτι του κρατώντας στο 

χέρι του τα αγαπημένα του Doritos…

 Τότε εκείνη τον πλησιάζει απειλητικά με το αμάξι…

 Έντρομος ο Alex πέφτει στο έδαφος…

 Η πρώην κοπέλα του βγαίνει και του αρπάζει από τα χέρια τα Doritos…

 Το θεωρεί την χειρότερη εκδίκηση…

 Μπαίνει  γρήγορα στο αμάξι  και  με την όπισθεν  αποχωρεί  πριν σηκωθεί  ο 

Alex…

 Εκείνος αφού αντιληφθεί τι έγινε ανακάμπτει…

 Σηκώνεται και την ακολουθεί κατά πόδας...



 Η διαφήμιση κλείνει με το σλόγκαν μας: «Γιατί η καλύτερη εκδίκηση είναι … 

τα Doritos»

Ταιριάζει η διαφήμιση στο Brand των Doritos;

Το ζήτημα που προκύπτει είναι αν αυτό που τελικά με τόσο κόπο φτιάξαμε άξιζε; Αν 

πράγματι  ταιριάζει  στο  image που  έφτιαξε  η  εταιρεία  με  δαπανηρές  εκστρατείες; 

Εμείς θεωρούμε πως ναι. Επιδίωξη μας ήταν να δραπετεύσουμε από τα τετριμμένα 

των  διαφημίσεων  σνακ.  Να  φανούμε  διαφορετικοί  αλλά  όχι  αλλοπρόσαλλοι. 

Καινοτόμοι  όχι  κατεστημένοι.  Έτσι  παίρνοντας  μια  απλή  καθημερινή  ιστορία 

προωθούμε το προϊόν χωρίς να αναφερόμαστε σε παρωχημένα χαρακτηριστικά σποτ 

που αναδεικνύουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του σνακ.

Η διαφήμιση μας που δημιουργήσαμε θεωρούμε πως ταιριάζει στην εταιρεία αφού 

όλες οι διαφημίσεις της αποφεύγουν τα παρωχημένα περί γεύσεως, τραγανιστά κτλ 

και αναδεικνύουν τη διάθεση για πάρτη, το μεξικάνικο τρόπο ζωής (χαλαρότητα) και 

από τη  γεύση επικεντρώνονται  στην πικάντικη  ιδιαίτερη  γεύση  που  αποτελεί  την 

ειδοποιό διαφορά με άλλα σνακ.


