
para conquistar o público jovem.
Encontrar uma maneira eficaz
de se aproximar desse consumi-
dor sempre foi um dos maiores
desafios das empresas multina-

cionais. Mas até hoje poucos, dos
muitos projetos que nasceram no
Brasil, chegaram a entrar para
o rol dos planos globais dessas
corporações. Esse privilégio é

atualmente conquistado pelo
Nokia Trends, plataforma de co-
municação criada em 2004 pela
equipe de marketing brasileira
da empresa e que, a partir deste
ano, se espalha para a Europa e
se consolida como projeto inter-
nacional da marca. A partir do dia
20, o México entra no time das
capitais que recebem o evento.
Para o segundo semestre, existe
a expectativa de que aconteça
em pelo menos nove cidades
espalhadas pelo mundo.

Segundo o diretor de mar-
keting da Nokia no Brasil,
Anderson Ramos, ainda não se
podem especificar quais serão
essas cidades porque o inves-
timento total para o ano ainda

não foi definido. O executivo
apenas confirma que, neste
terceiro ano de realização do
evento, Brasil, Colômbia e Ar-
gentina novamente serão palco
para a atração na América La-
tina. "Fora da América Latina,
também está quase confirmada
a versão do projeto em Pa-
ris", afirma Ramos. A entrada
da França no circuito Nokia
Trends fincará a plataforma
na Europa, considerada o pólo
formador de tendências no
mundo. A exportação do pro-
jeto nascido no Brasil para os
países europeus começou no ano
passado com a versão do festival
em Berlim, na Alemanha. O país
é um dos principais cenários da
música eletrônica no mundo e os
resultados no ano passado mo-
tivaram a companhia a elaborar
mais versões em outros países
europeus. Depois de Paris, a
tendência é que haja a expansão
desse conceito também para
Londres. "E já está sendo ava-
liada a produção do evento nos
maiores países do oriente, como
Japão e China, esses também
dois pólos tecnológicos onde a
plataforma pode ser bem apro-
veitada", afirma Ramos.

Neste ano, uma das maiores
apostas da Nokia está no lança-
mento de celulares com conceito
de música, que serão apresen-
tados ao mercado brasileiro no
segundo semestre, quando se
pretende realizar a edição na-
cional do Nokia Trends, prevista
para outubro.

•
CONCEITO GLOBAL

O diferencial do evento, que
chama a atenção nos mercados
de outros países, reside na infi-
nidade de ações que podem ser
realizadas dentro do conceito
mundial da marca, "Connec-
ting people". Os shows acabam
sendo a concretização de todas
as atividades criadas por meio
dessa plataforma unificada. Nas
edições realizadas no Brasil, por
exemplo, já foram criadas notí-
cias diárias do evento - - desde
sua chamada até sua realização

- que eram enviadas para os ce-
lulares. Também já foram ofere-
cidas opções de personalização
dos aparelhos com ringtones
dos artistas que fazem parte do
festival, além de outras ações. De
acordo com Márcio Oliveira, dire-
tor de atendimento e operações
da Lew,Lara, agência que possui
a conta da Nokia no Brasil, a ação
já rendeu 108 artigos publicados
em veículos de comunicação, o
equivalente a US$ l milhão com
mídia espontânea.

A coordenação do comitê
realizador do evento é feita
pela Lew,Lara, que conta com
a agência Banco de Eventos
para a produção e organização
da festa. Já a linguagem visual
e o design das peças ilustrati-
vas são de responsabilidade da
Tátil Design.

Os eventos de entretenimento
que procuram levar o público à
experiência da marca dos seus
patrocinadores passaram a ser
uma das principais estratégias
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