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Mais de 500 pessoas já se cadastraram na promoção 'Quem é o guru da propaganda no Brasil' 
que vai premiar quem souber responder mais perguntas sobre a publicidade brasileira 
 
 
Na segunda-feira, dia 25, o MSN lançou, em parceria com o Meio & Mensagem, uma promoção 
que procura o guru da propaganda do Brasil para premiá-lo com um Tablet PC. Até agora, mais de 
quinhentas pessoas já se cadastraram para participar da promoção.  
 
"Quem é o guru da propaganda no Brasil" é um concurso cultural que funciona assim: quem 
estiver interessado em participar precisa se cadastrar no site MSN Quiz. Os cadastrados podem se 
inscrever em três categorias: "clientes e anunciantes do MSN e do Meio & Mensagem", "agências" 
e "fornecedores, simpatizantes e estudantes". O quiz terá duração de seis semanas e terá, a cada 
uma delas, cinco novas questões que deverão ser respondidas pelos participantes. Entre as 
questões, uma será elaborada sempre por um profissional célebre da propaganda. O primeiro é 
Nizan Guanaes. Na segunda semana a pergunta será de Fabio Fernandes. Também participarão 
da ação Orlando Lopes, Paulo Stephan, Alexandre Gama e Angelo Franzão.  
 
No final da promoção, serão somadas as respostas certas de todos os participantes e os melhores 
colocados serão premiados. O grande vencedor levará o Tablet PC. O segundo e o terceiro lugar 
ganham câmeras digitais. Para participar, clique aqui.  
 
"Quem será o Guru da propaganda no Brasil" inaugura o Conexão MSN / Meio & Mensagem que, 
segundo Marcos Swarowsky, gerente de produto do MSN, pretende levar informação sobre o 
marketing de Internet ao meio publicitário e de marketing.  
 
Divulgação  
 
Para divulgar a promoção, a B/Ferraz criou uma ação promocional que começa nesta quarta-feira, 
dia 27. Na ação, um ator vestido de borboleta, símbolo da campanha publicitária do portal da 
Microsoft, visitará as maiores agências de São Paulo acompanhado de modelos, também vestidas 
de borboletas, que chamarão os profissionais para participar do quiz. Na quinta-feira, dia 28, o 
presidente do MSN Brasil, Osvaldo Barbosa, e o gerente de vendas do portal, Maurício Tortosa, 
participam da ação e se unem à equipe de borboletas na visita às agências. A agência que tiver o 
maior numero de clientes cadastrados ganha uma festa organizada pela B/Ferraz no valor de R$ 
10 mil.  
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