Propojení značky Citroën
se jménem Ben Cristovao
Propojení značky automobilů Citroën se zpěvákem Benem Cristovao skrz product placement
skrz videoklip STOP přineslo celkem 11 mediálních výstupu v hodnotě AVE 443 500 Kč.
Zanesením značky Citroën ve videoklipu jsme zvýšili atraktivitu značky, počet zhlédnutí

na kanále YouTube činí 495 303.

Po dobu 3 měsíců jsme zároveň zvýšili aktivity na sociálních sítí, resp. na facebooku
a instagramu. Facebookové stránky Bena Cristovao sleduje celkem 288 464 fanoušků,
instagram Bena Cristovao sleduje 23 135 fAns. Spolupráce nadále pokračuje pomocí
komunikačního mixu Benových sociálních sítí i sociálních sítí Championship Music.

MEDIÁLNÍ OHLASY - PŘEHLED (8-10/2013, 3/2014)
Kultura.idnes.cz
Musicserver.cz
t-music.cz
Nakluky.cz
Monstermusic.cz
Mixer.cz

Prask.nova.cz
Sedmicka.cz
Tyden.cz
Glanc.cz
Viktory.cz

Celková hodnota AVE
(kompletní výstupy):

443 500 Kč

Hodnota AVE značky Citroën:

108 350 Kč

Ben Cristovao zastavil dění v centru
Prahy pro videoklip STOP

Poslední prázdninový víkend využil Ben Cristovao pro natočení videoklipu k novému singlu STOP,
který bude opět úplně někde jinde, než jak je na české poměry zvykem. Inspirací mu byla dovolená v Saint Tropez, kde nabral nové síly a především super nápady pro letně laděný videoklip,
díky kterému budou zářijové dny o pořádný kus zářivější.

Stoprocentí atmosféru během natáčení videoklipu STOP zachytil fotograf Petr Klapper.

Videoklip se natáčel na dvou lokacích: jednou z nich byla populární pražská Náplavka, kterou letos v rámci
letních nočních mejdanů snad nikdo nevynechal. Další části obrazu se natáčely v prostorách Tower Parku
Praha (tedy zrekonstruovaného televizního vysílače na Žižkově) - pěkných pár desítek metrů nad zemí.
O čem vlastně videoklip bude? O jednoduchých milostných zápletkách, které mohou přinést hromadu komplikací, o dojetí a o slzách, o krásných holkách a poblázněných chlapech. Nechte se překvapit!
Ben Cristovao spolupracuje rád se svými fanoušky a tohle bude jedna z příležitostí, kdy se budete moci
v jeho klipu blýsknout – a to přestože už je natočeno. Hlavní role v tomhle klipu je jasná, co si ale střihnout jednu z vedlejších? Apelujeme výhradně na slečny - ty se mohou zapojit do castingu pod hlavičkou
časopisu Cosmopolitan a dovyprávět s Benem příběh videoklipu STOP, jehož zásadní záběr bude dotočen až
v listopadu. Co říkáte, troufnete si?

Citroën jako product placement

Podpora značky Citroën na Facebooku a Instagramu

