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Esgotados os ingressos para os
dois dias de shows da banda
irlandesa U2 em São Raulo (SP),
restam às empresas patrocinado-
ras intensificarem os preparativos
para a implementação de estraté-
gias de ativação no Morumbi.
Pão de Açúcar, BenQ Mobile
(sucessora da Siemens no seg-
mento de aparelhos celulares),
Claro e Telefônica Speedy devem
tornar o evento um palco de
exposição de suas marcas.
Os executivos do Pão de Açúcar
esperam ainda que até o dia
20, data da primeira apresenta-
ção, a imagem negativa deixa-
da pelo tumulto verificado nas
lojas da rede de supermercados,
no período inicial da venda
dos bilhetes, esteja superada.
Alexandre Accioly, da Accioly
Entretenimento, e Luiz Oscar
Niemeyer, da Planmusic, orga-
nizadores dos shows do U2 no
Brasil, já haviam divulgado nota
pedindo desculpas pelas falhas
que provocaram o desconforto
para milhares de consumidores,
ainda no dia 16 do mês passado,
início da venda de ingressos.
As apresentações da banda irlan-
desa dias 20 e 21, pela turnê
"Vertigo", representam para o
Pão de Açúcar a estréia do pro-
jeto de incentivo à cultura Pão
Music na área de shows inter-
nacionais realizados no Brasil.
"No ano passado tivemos uma
experiência inversa, quando
levamos a música brasileira ao
exterior, com shows que acon-
teceram na França", afirmou o
diretor de marketing corporativo
do grupo Pão de Açúcar, Eduardo
Romero. No Morumbi será ins-
talada uma área especial para
abrigar 10 mil pessoas por dia. O
"Espaço Pão de Açúcar Emotion",

cujos ingressos foram vendidos
por R$ 380,00, conta com uma
infra-estrutura de serviços adicio-
nais, como alimentação, bebi-
das e banheiros. Seus visitantes
recebem sacola, camiseta, CD,
bebidas e têm entrada exclusiva
no estádio. Dentro do "Espaço
Pão de Açúcar Emotion" também
reservamos uma sala vip, para
800 convidados por dia. Lá ficam
os convidados da empresa, como
artistas brasileiros, autoridades
políticas e empresários.
BenQ Mobile e Claro se uniram
para criar um "lounge" comum

para convidados especiais. Neles
ficam ainda os consumidores de
aparelhos celulares da marca
habilitados na operadora que
participaram de promoção para o
show. "Essa é a primeira aparição
pública da marca BenQ Mobile
por aqui. Não poderíamos dei-
xar essa oportunidade passar",
disse a diretora de marketing da
empresa, Regina Macedo.
Consumidores das empresas
patrocinadoras também podem
ser beneficiados com entradas
exclusivas para a "hot área", espa-
ço reservado pela banda em fren-
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te ao palco. E costume
do U2 a realização de
sorteios de pulseiras de acesso a
esse espaço momentos antes do
começo da apresentação.
Para o público presente no
Morumbi, tem direito a concorrer
apenas quem comprou bilhetes
para a pista (R$ 200,00 a inteira).
No caso dos consumidores das
empresas premiados, eles sabe-
rão com antecedência maior.
O Pão de Açúcar programou a
distribuição de cem ingressos pri-
vilegiados, para 25 duplas por
dia, em promoção voltada para

clientes que possuem o cartão
de fidelidade Mais. Já a BenQ
Mobile e a Claro sortearam, jun-
tas, 50 clientes para cada dia de
apresentação, na "hot área".
Para o grupo supermercadista,
será uma oportunidade extra de
recuperação de imagem, bastante
desgastada na área de eventos,
depois da tragédia ocorrida no
show da banda RDB, em estacio-
namento de um hipermercado da
rede. Por falta de planejamento
um tumulto generalizado provo-
cou a morte de 3 pessoas.

         - Dois dias antes
da primeira apresentação do
U2 em São Paulo, um outro
evento entra para a história da
praia de Copacabana, no Rio
de janeiro (RJ): o show gratuito
do grupo inglês Rolling Stones,
com a turnê "A Bigger Bang".
Organizado pela Planmusic, o
evento musical tem o patro-
cínio da Claro e da Motorola.
"Nossa estratégia envolve mais
que o patrocínio. Oferecemos,
por meio do portal Claro Idéias,
hits, imagens e vídeos das ban-
das Rolling Stones e U2. Vamos
possibilitar, ainda que nossos
clientes assistam aos shows em
locais exclusivos, com promo-

ções diferen-
ciadas", afir-
mou o diretor
de serviços de
valor agregado
da operadora
de telefonia
celular, Marco
Quatorze.
No caso dos
Rolling Stones,
a Claro distri-
buiu oito pares
de ingresso
para área vip
aos usuários
que fizeram as

melhores frases respondendo à
pergunta "Qual a maior loucura
que você faria para assistir ao
.show dos Rolling Stones na área
vip da Claro?".
Espera-se que as areias de
Copacabana devam ser inun-
dadas com materiais de divul-
gação, tanto da Claro como da
Motorola, a exemplo dos aces-
sos ao Morumbi, com logomar-
cas de Pão de Açúcar, BenQ
Mobile, Telefônica Speedy e
também da Claro.
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