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scenariusz reklamowy do komiksu od  studiokomiks.pl dla TwisterPIZZA  

  
Komiks to doskonały pomysł na reklamowanie i promowanie marki.  
Komiks ma bardzo szerokie zastosowanie w marketingu i reklamie. Jest idealny do 

druku, użytek w sieci, na social media czy w prezentacjach dla klientów. 
W zabawnej, pełnej humoru i ekspresji fabule prezentujemy firmę oraz jej produkty. 
 

    

komiks reklamowy – Grill serowy      

Kadr 01 
Grill się pali. Buchają z niego ogromne płomienie, żar i kłęby dymu.  
Przy grillu stoją dwa szczurki. Są zawiedzione i wyraźnie niezadowolone. Grill się nie udał.  
chmurka Szczurek 1: Tyle zachodu z tym grillem i porażka.  
chmurka Szczurek 1: Tyle sera zmarnowane. Dzwonimy do TwisterPIZZY... Oni uratują 
naszą imprezę! 
 
Kadr 02 
Jeden ze szczurków dzwoni do TwisterPIZZY. W ręku trzyma zabawny telefon komórkowy z 
antenką.  
Z uśmiechem na twarzy połączenie odbiera tygrys. 
Cchmurka Szczurek 1: Tygrys ratuj naszego grilla. Nie mamy co jeść.  
chmurka Tygrys: Już robię full wypasioną pizze serową (lub barbecue).  
 
Kadr 03 
Szczurki zajadają pizze ze smakiem zachwalając ją w niebogłosy.  
W tle tygrys gasi gaśnicą w pocie czoła pożar na grillu. Wszędzie dookoła puszy się para 
wodna i dym z grilla.  
chmurka Szczurek 1: Fantastyczna pizza! 
chmurka Szczurek 2: Ser jest absolutnie bezkonkurencyjny!  
chmurka Szczurek 1: Nie wiem po co ludzie męczą się tak z grillem skoro jest TwisterPIZZA. 
 

••• 
scenariusze opracował i napisał:  

Krzysztof Czachura 
Zobacz naszą galerię interaktywną: 
> GALERIA 
> TUTORIALE  
 
Komiksy: 
> Zobacz paski komiksowe 
> Zobacz komiksy i plansze komiksowe  
> Zobacz jak kreujemy komiksy 
 
Komiksy edukacyjne: 
> Zobacz przygody krokodylka Tirka 
> Zobacz ekokomiks – przygody Wietrzyka i Słoneczka  
> Zobacz gry edukacyjne i mobilne 
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scenariusz reklamowy do komiksu od  studiokomiks.pl dla TwisterPIZZA  

  
Ilustracje: 
> Rysunki satyryczne 
> Ilustracje 
> Ilustracje reklamowe 
> Ilustracje motywacyjne 
 
Brand Hero 
> Zobacz galerię bohaterów marki  
> Zobacz jak kreujemy bohatera marki 
> Zobacz jak kreujemy postacie 
 
Logo design: 
> Zobacz galerię logo 

> Zobacz jak projektujemy znak graficzny logo  

> Zobacz jakie powinno być dobre logo 

 

> POP ART 
> prezent spersonalizowany  

 
> Zobacz nasz fun page na Facebooku 
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