S’emetrà durant els mesos d’octubre i novembre

Nova campanya publicitària corporativa
del RACC
Barcelona, 30 de setembre de 2013.- El RACC estrena nova campanya
publicitària que centra el seu missatge en la certesa que “el RACC és amb tu als
moments clau”, les 24 hores del dia, 365 dies a l’any, tant si necessites una
assistència mecànica, personal o mèdica urgent i, sobretot, en el moment en què
és imprescindible que la teva assegurança contractada respongui. Els actors
Jordi Díaz i Sílvia Munt, socis del RACC, en són els protagonistes i expliquen en
primera persona la seva experiència amb el RACC.
La campanya publicitària, que consisteix en un spot televisiu de 45’ i diverses
càpsules de 20 i 10 segons, s’emet avui per primera vegada a les 21 h en horari
prime time i tindrà una durada de 2 mesos (des de finals de setembre a finals de
novembre). A banda del suport televisiu, s’emetran falques de ràdio i es
comunicarà a través del bloc i les xarxes socials (facebook, twitter) del RACC
amb el #momentsclau.
Un spot que marca diferència
Tant els actors Jordi Díaz i Sílvia Munt, com Albert Saguer, director de l’anunci, i
Víctor Morales, director creatiu, són tots socis del RACC. Una qüestió que va
facilitar el treball i contribuir a l’emotivitat del resultat final, ja que tots coneixen
l’esperit, el compromís i la qualitat de servei del Club.
Una altra de les característiques diferenciadores del nou spot televisiu del RACC,
desenvolupat per l’agència creativa Paradigma FCM, és que transcorre en un
únic pla-seqüència, sense talls ni muntatges, i amb una durada màxima de 45
segons. Una fórmula poc habitual en l’entorn publicitari i que va posar a prova la
professionalitat dels actors i de tot l’equip tècnic.
L’anunci es va rodar a mitjans de juliol, i va comptar amb la presència d’un
helicòpter medicalitzat del RACC. L’entorn escollit per a la gravació va ser el
centre de formació Can Padró, amb la imatge de la muntanya de Montserrat com
a fons.
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DADES TÈCNIQUES DE LA CAMPANYA RACC
Agència: Paradigma FCM
Anunciant: RACC
Marca: RACC
Producte: Assistència i Assegurances (Auto i Llar)
Contacte del client: Josep M. Miret i Asis Casals
Director creatiu: Víctor Morales
Director de comptes: Pablo Varea
Redactor: Roberto Rabanal
Director d’art: Xavi Martínez
Agència de mitjans: HAVAS Media
Productora: PICNIC
Realitzador: Albert Saguer
Postproducció: Metropolitana
Estudi de so: BSO
Peça: Spots TV 45’’. 20’’ i 10’’
Títol: Moments clau

http://youtu.be/Ryk_OBbXlNk
http://youtu.be/s7FbOpiGgyc
Making of de l’anunci
http://youtu.be/2efW2ztI7rk
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