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MERCADO AQUECIDO
O mercado de eventos está em

ascensão J a despeito de toda a

crise que vive hoje o mercado

publicitário. A conclusão foi

mostrada por vários profissio-

nais convidados a se apresenta-

rem no 6° Seminário Mar-

keting de Entretenimento, que

foi realizado nos últimos dias

28 e 29, na ESPM (Escola

Superior de Propaganda e

Marketing), em São Paulo.

Alcides Procópio, da Sports

Momentum, expôs o case da

Stock Car 2003. O profissional

contou que, nos anos 90, a

competição chegou a um ponto

de praticamente se extinguir.

"Com a profissionalização do

evento, conseguimos um cres-

cimento de exposição em todas

as mídias", apontou. Em TV,

por exemplo, a exposição de 38

horas, em 2001, aumentou pa-

ra 87 horas em 2002, um cres-

cimento de 128%. Em inter-

net, o incremento chegou a

388%.

Procópio falou ainda sobre o

conceito "Experimental Bran-

ding", que significa levar a

marca ao cotidiano do consu-

midor e da necessidade de pro-

var o retorno sobre o investi-

mento aos patrocinadores.

Ari H a r t m a n n , da car ioca

Hartmann Produções, af irmou

que a promoção deve levar o

produto ao cliente ou o cliente

ao produto ou ainda marcar

um encontro entre cliente e

produto. No caso da Kaiser

Alexandre de Oliveira

Hartmann, Antunes, Elimelek e Procópio, na ESPM

Boat, apresentado por Hart-

mann durante o seminário, a

terceira opção foi escolhida pa-

ra melhorar a imagem da mar-

ca, gerar experimentação e

aproximação com o consumi-

dor e trade. "O investimento

no Kaiser Boat foi de R$ 4 mi-

lhões. O retorno foi de R$ l

milhão só em mídia, sem con-

tar os consumidores conquista-

dos e os que voltaram a consu-

mir Kaiser", garantiu Hart-

mann.

O diretor de criação da Corpe

Eventos Corporativos, Celso

Antunes, disse em sua apresen-

tação que o setor de eventos é

"a bola da vez" na publicidade.

"O perigo de ser a bola da vez é

deixar-se inflar e estourar, co-

mo aconteceu com a internet

em 2000", lembrou o profissio-

nal.

Antunes ponderou ainda que a

publicidade cria objetos de de-

sejo e os eventos criam situa-

ções de desejo. O diretor apre-

sentou também o case da Cor

pe, empresa de eventos corpo-

rativos fundada há quatro me-

ses e que já conseguiu atendei

clientes diversificados.

O case da Brazil Promotion foi

exposto por Auli de Vitto, da

Forma Editora. "Passaram pelo

evento 13 mil pessoas, 70%

com poder de decisão, 34%

presidentes e diretores", conta-

bilizou Vitto. "O resultado foi

uma grande visibilidade do se-

tor promocional".

Além dessas palestras, Fernan-

do Elimelek, da Playcorp, apre-

sentou o case Mega Eventos:

Réveillon na Paulista; Bazinho

Ferraz, da B/Ferraz, mostrou o

case Skol Beats e Audi House e

Paulo Octavio Pereira de Al-

meida, da CIE Brasil, comen-

tou o caso Credicard/Sandy &

Júnior.

Realizado pela Editora Refe-

rência, Estadão e ESPM, o se-

minário foi organizado pela PS

Carneiro.
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