
EMPREENDIMENTO

Paralelamente à enxurrada
de mídia espontânea garantida
em função do lançamento para
convidados da Villa Daslu no dia
4 - - a nova sede da loja de
altíssimo luxo de Eliana Tran-
chesi —, a empresa decidiu fa-
zer uma "blitz" nos jornais O Es-
tado de S. Paulo e Folha de S.
Paulo para divulgar a abertura
também para o grande público.
A parte central da ação foi de-
senvolvida com O Estado de S.
Paulo, que é um dos parceiros da
Villa Daslu. O estabelecimento
foi anunciante único do jornal —
salvo publicidade legal e classi-
ficados — na edição de quarta-
feira, dia 8, data oficial de aber-
tura da unidade.

Foram veiculados, ao todo, 54
anúncios que ocuparam a área
central das páginas, formando
uma moldura. Cada peça repro-
duzia o símbolo da Daslu e de
uma das grifes que estão presen-

tes no espaço. Ocupando 20 mil
metros quadrados na zona sul de
São Paulo, a Villa Daslu comer-
cializa 80 marcas, entre nacionais
e importadas. O investimento es-
timado para a abertura da sede é
de R$ 120 milhões, sendo R$ 50
milhões provenientes da própria
loja e o restante, do grupo portu-
guês Ergi, dono do edifício em
que a empresa está instalada.

PRESENÇA DE PARCEIROS
Na Folha de S. Paulo a estra-

tégia foi diferente: sem exclusi-
vidade na edição, foram veicula-
dos anúncios de parceiros do
empreendimento, como a opera-
dora de celular Vivo, o HSBC, a
American Express, a Mitsubishi
e o grupo de produtoras Mixer,
que responde pelo desenvolvi-
mento de conteúdo para a Daslu
em diferentes canais. A própria
loja publicou anúncios de meia
página nas capas de cadernos.

Ambos os projetos foram de-
senvolvidos pela equipe da própria
Daslu, sob o comando do consul-
tor de imagem da loja, Ucho Car-
valho. A África também participou
da campanha, respondendo pela
veiculação em mídia. "Quisemos
fazer uma ação que apresentasse
o lançamento de maneira mar-
cante, por isso bloqueamos inte-
gralmente o Estadão. Assim, pu-
demos criar um canal sem limites
em relação ao público", explica
Carvalho.

De acordo com Cláudio Sá,
diretor executivo comercial do
Estadão, foi necessária uma ne-
gociação especial para viabilizar
o projeto, uma vez que o forma-
to das peças estão fora do padrão
tradicional do diário. "Foi uma
operação fora do dia-a-dia, mas
conseguimos viabilizá-lo", afirma
Sá. Como parceiro, o Estadão
está presente dentro da loja,
sendo disponibilizado para os

freqüentadores, além de ter seus
comerciais veiculados, sem som,
nas mais de 40 TVs de plasma
espalhadas pela unidade.

Sá destaca que não houve
qualquer tipo de permuta na ne-
gociação. "Foram dois contratos
distintos, até mesmo porque as
ações são de natureza muito di-
ferente", afirma. Segundo Carva-
lho, essa estratégia foi esporádi-
ca e não deve se repetir. "A mar-
ca Daslu tem uma força tão gran-
de que não necessita de uma tra-
balho continuado em mídia. Essa
campanha foi feita para celebrar
o lançamento da loja", diz.
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