CE ESTE?
Doodle Magic Board este un mix de
elemente tradiționale și new media.
Arată ca un panou de lemn desenat,
dar, prin atingerea anumitor zone,
devine animat, generând o experiență
interactivă unică.
Ilustrațiile sunt realizate în stil doodle și
sunt amplasate strategic, astfel încât să
spună și să te implice într-o poveste.
O parte din aceste ilustrații (în medie
12) reprezintă elemente acționabile.
Odată atins un astfel de element, se
declanșează magia - o îmbinare de
sunete și video mapping.
www.OnScreen.ro
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INSTRUMENT DE MARKETING
Doodle Magic Board este un newcomer în lista
instrumentelor de marketing pe piața din România, reușind
să capteze atenția în egală măsură prin unicitate și impact.
Reinventează practic instrumentele de marketing tradiționale,
specifice diferitelor tipuri de evenimente, prin introducerea
de elemente din zona new media.
Acest mix „traditional + new” reunește experiența
senzorială, video mapping-ul și sunetul, angajând
cosumatorii într-o aventură magică și conducându-i, prin
intermediul interactivității, pe un drum presărat cu elemente
surpiză, către mesajul dorit.
Vezi VIDEO

https://youtu.be/xcpc82r8qB4
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CUM DISTRIBUI CONTENTUL
DE MARKETING?
Formula magică a Doodle Magic Board este:
10% mesaj central de brand + 50% mesaje cheie + 40% elemente de engagement
Astfel, dacă alegi 10 puncte de contact, recomandările noastre sunt:

• Folosește unul pentru a transmite un mesaj clar/vocal de brand, amplasat strategic pe harta
ilustrațiilor (poate fi chiar un logo ca element acționabil, asociat cu un mesaj vocal & video
mapping);
• Optează pentru maxim 5 elemente acționabile cu mesaje cheie;

• Ia în considerare minim 4 elemente de engagement – just for fun – pentru a ține audiența captivă
de-a lungul întregii povești.
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CUM COMUNICĂ?
Doodle Magic Board este centrat pe o
comunicare
dinamică,
memorabilă,
interactivă, cu accent pe fun experience și
audience engagement.
Mesajele se transmit în joacă, aparent
neintenționat, consumatorul fiind angrenat
într-o activitate de tipul ”atinge și
descoperă”. Astfel, preocuparea lui pentru
mesajele subliminale pe care le asimilează
devine minimă.
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UNDE POATE FI FOLOSIT?
Am îndrăzni să spunem la orice tip de eveniment care presupune
comunicare dinamică, interactivitate și engagement:
Activări de brand
Roadshow-uri
Târguri și Expoziții
Centre experiențiale din zona corporate
Evenimente interne corporate
Zone de socializare

Training-uri
Teambuilding-uri
Evenimente dedicate copiilor
și multe altele
www.OnScreen.ro
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DETALII TEHNICE
Dimensiune: Standard de 2x2m, cu posibilitatea
de ajustare în funcție de spațiul disponibil
Nr de elemente acționabile: 12 elemente (cu
posibilitatea de adaptare)
Resurse necesare amplasării:
• Un spațiu disponibil cu o suprafață minimă de
2.5m H x 2m L (suprafață calculată în raport
cu dimensiunea standard)
• Acces la o sursă de curent
GRAD DE PERSONALIZARE

• Sart proiect cu minim 2 săptămâni înainte

Doodle Magic Board poate fi personalizat integral – de la dimensiune până la concept, de la ilustrații și
text, până la sunet și animație.
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CUM OBȚII UNUL PERSONALIZAT?
1. În primul rând este necesar să ne contactezi pe e-mail la
contact@onscreen.ro
2. Vei primi de la noi un fomat de brief, pe care va trebui să îl completezi
cu toate detaliile relevante pentru ceea ce vrei să transmiți. Noi vom
analiza informațiile de la tine și, dacă va mai fi necesar, vom cere și altele
suplimentare.
3. În urma analizei briefului, se va naște conceptul, care poate să îți
aparțină sau pe care îl putem propune noi.
4. De aici trecem la schițe – vei avea astfel ocazia să îți faci o idee de
ansamblu asupra formei pe care o va avea Doodle Magic Board-ul tău.
5. Odată ce am căzut de acord asupra formei finale a poveștii pe care o va spune panoul interactiv, trecem la realizarea
propriu-zisă (panoul fizic, ilustrațiile, animațiile, sunetul și asamblarea în forma produsului final). Termenul de livrare este de
2-3 săptămâni, deci dă-ne de veste din timp!
6. Ziua evenimentului este ziua în care vei culege roadele strategiei tale, dar și ale creativității noastre. Amplasat într-o zonă cu
trafic relevant, Doodle Magic Board va atrage audiență fără prea mult efort. O spunem din experiență: odată pus în locul
potrivit, publicul va veni către contentul tău atras ca de un magnet și pregătit de explorare.
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NEXT STEP>

UNLOCK THE MAGIC
WITH
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