
Johnnie Walker volta à mídia com campanha inovadora 
 
Para dar continuidade à divulgação da campanha Keep Walking, a marca Johnnie Walker 
apresenta uma nova série de peças inusitadas e específicas para cada meio de comunicação. A 
campanha surge com uma linguagem inovadora, os anúncios interagem com o público e os 
outdoors diferenciados se misturam à arquitetura e construções da cidade.  
 
As peças, desenvolvidas pela NeogamaBBH, retratam, mais uma vez , o pioneirismo da marca ao 
dialogar com o consumidor de forma impactante sem deixar de reforçar o espírito empreendedor 
Keep Walking.  
 
Batizada de "Icon", a campanha de mídia impressa de São Paulo contou com a criação de 
anúncios personalizados de acordo com o perfil de cada veículo. Cada uma das peças traz um 
modelo diferenciado de interferência localizado estrategicamente para interagir com a matéria e o 
público. O striding man (andarilho), símbolo de Johnnie Walker, surge em uma linha amarela 
superando os obstáculos e caminhando sempre em frente, Keep Walking. Na revista 4 Rodas, por 
exemplo, uma lombada de rua foi posicionada na elevação formada pela lombada da revista.  
 
Na Lance A+, uma barreira de jogadores, entreposta entre duas páginas, se levanta quando a 
revista é aberta. Um outro exemplo é uma versão para a seção de games dos veículos. O anúncio 
fecha a página com a frase Game Over. As novas peças também podem ser vistas em veículos 
como: Superinteressante, Info, Exame, Galileu, Playboy, VIP, Vogue, Wish, MIT, e Você S.A.  
 
Para Johnnie Walker Black Label a campanha traz mais uma inovação especificamente em Recife: 
o patrocínio do caderno de entretenimento com recomendação dos melhores assuntos. "As 
matérias do caderno de entretenimento mais interessantes levam um Selo de Recomendação com 
a frase Johnnie Walker Black Label recomenda", conta Alessandra Liberman, gerente da marca.  
 
Para complementar, a NeogamaBBH criou outdoors em novos formatos que fazem parte do 
cotidiano das pessoas. Em São Paulo, o primeiro deles está exposto na Avenida Faria Lima. É um 
megapainel-tapume em que uma linha amarela é suspensa por um guindaste e mesmo assim a 
barreira é superada. Já em Recife e Salvador, onde a campanha das Frases tem uma releitura, um 
dos outdoors traz um calendário que, todos os dias, muda a folhinha com a data e traz a frase 
"Nada como um dia atrás do outro",  
 
"Queremos interagir com nosso público, fazer parte do dia-a-dia e, mais do que isso, incentivá-lo 
a ir em busca de seus sonhos. Esse é o conceito de Johnnie Walker, trazer coisas inovadoras e 
criativas. Isso pode ser visto também no filme Tree", diz Alessandra. Criado pela BBH de Londres, 
o filme tem uma linguagem e produção única e mostra uma árvore que anda atrás de sua 
realização. "Ou seja, ela percorre um caminho, superando obstáculos, mas atinge seus objetivos 
que é mudar de lugar" esse é o conceito, complementa a gerente da marca. O filme, recém 
lançado por aqui, está sendo veiculado na TV aberta e fechada.  
 
As peças foram aprovadas por Eduardo Bendzius - diretor de marketing de Johnnie Walker e 
Alessandra Liberman - gerente da marca -, com atendimento de Nícia Alves e Fabio Klein e o 
plano de mídia realizado por Miriane Schmidt e Giuliana Chekin, da NeogamaBBH.. 
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