
P or mais criativa e atraente que seja a

propaganda desenvolvida para as
empresas anunciantes se dirigirem aos
seus públicos-alvo através da televisão, das
mídias impressas ou de outros tipos de
veículos de comunicação, tudo que acon-
tece no ponto-de-venda é decisivo para

que se preserve a tendência de o co-
nsumidor adquirir determinado produto,

estimulado pelas mensagens às quais
esteve exposto, ou, ao contrário, para fazê-
lo mudar de opinião no ato da compra,
arrebatando-o da concorrência.

Não é à toa, portanto, que aumentam

cada vez mais os investimentos das em-
presas em estratégias e ações elaboradas

especificamente para os pontos-de-ven-
da, campo no qual a Plano.Trio Comu-
nicação é campeã no nosso país, aten-
dendo clientes sob contrato, sempre

comprometida com os resultados efetivos
traçados como metas anteriormente.

são baseados em
contrato, assim te-

mos como fazer cál-
culos sobre a demanda
prevista por parte dos nossos
clientes e projetar, em média,
o faturamento da agência.

Todas as nossas conquistas
resultam do eficaz trabalho
que fazemos nos pontos-de-
venda, controlando desde a
criação de materiais até o
treinamento de equipes", re-
vela Mareio Tavares, vice-pre-
sidente de atendimento.

De fato, o portfolio da

Plano.Trio demonstra que os
clientes dispõem, na casa, de ser-
viços completos nesse segmento,
abrangendo a operacionalização

total de atividades de marketing
promocional, inclusive treinamento

das equipes contratadas para ações"A Plano.Trio vem experimentando um cres-
cimento muito acelerado, mas que pudemos
mapear desde o começo do ano, pois nossos negócios

corpo-a-corpo; sistemas avançados de tec-
nologia com softwares para gerenciamento



de etapas de cada projeto; capacitação para a realização de

toda a logística necessária; e, é claro, talentos integrados às

suas equipes de criação e produção.

Posicionando-se como uma das agências mais pre-

miadas e experientes do País em seu ramo de atuação,

a Plano.Trio cria e produz displays extremamente fun-

cionais e visualmente atrativos, ambientes de varejo

desenhados e introduzidos sob adequação ao briefing

recebido, com aspectos diferenciadores e soluções

inovadoras em merchandising, eventos e promoção,

tornando até mesmo os canais de varejo mais ricos

para os consumidores.

Na hora de produzir as peças, entram em ação métodos

próprios, fruto de anos de conhecimento dos profissionais

que agrega, assim como as lições importadas por intermé-

dio do conhecimento adquirido em investigações e ob-

servações de trabalhos bem-sucedidos tanto no mercado

nacional como em outros países.

Com essa estrutura e filosofia em sua sede e o perfeito

entrosamento com as empresas com as quais mantém

parceria pelo Brasil, a agência angariou credibilidade e

confiança entre clientes proprietários de marcas como

Bunge Alimentos, Brastemp, Colombo, Cônsul, Du Pont,

Gerber, Grendene, Johnson & Johnson, Multibras, Nokia,

Papaiz, Procter & Gamble, Vivo.

"No mercado nacional, temos verificado que

há uma migração de verbas dos anunciantes

para a comunicação nos pontos-de-venda,

processo que já vem se dando, há alguns anos,

m outras nações. O fato de os produtos estarem

vez mais parecidos, transferindo para a co-

municação a missão de os diferenciar através da imagem

da marca e, também, da sua personalidade, do modo

como ela age na interação com os consumidores, tem

contribuído para que aumentem os investimentos

destinados às ações de marketing no PDV. Nesse cenário,

é muito importante, também, podermos contar com

fornecedores gráficos capazes de corresponder às

inovações criativas dos projetos que idealizamos e às

exigências dos clientes, em termos de custos, prazos e

qualidade", acrescenta Tavares.

Dentre os trabalhos mais recentes da Plano.Trio,

destacamos uma ação promocional elaborada para a marca

Vivo durante o Festival de Dança de Joinville, entre 19 e

30 de julho. Quatro casais de promotores visitaram

diversos bares, restaurantes, shopping centers e o local do

evento para divulgar o Moblog, planejado especialmente

para armazenar as fotos cucadas na ocasião com celulares

da operadora, além de permitir a criação de páginas

pessoais na web. Foram cerca de 11.500 contatos, que

resultaram em 325 novos Moblogs, além de 2.772

chaveiros e l .000 buttons distribuídos.

Para a Bunge Alimentos, a agência criou materiais de

PDV compreendendo balcões de degustação, displays e

peças gráficas com o objetivo de estimular as vendas da

marca de azeite Delícia, produzido na Espanha, res-

pondendo também pelo treinamento e a estilização das

vestimentas das promotoras, caracterizadas como dan-

çarinas de flamenco.

A identidade visual de distribuidores da linha de tintas da

Du Pont é mais um dos projetos assinados pela Plano.Trio,

em consonância com o conceito gráfico adotado pela

fabricante em outras peças de comunicação, como as

embalagens do produto, estendendo-o para todos os materiais

promocionais, entre eles brindes, banners e cartazes.
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