
Habib's destaca cliente
sem esquecer preço

"Muito mais por você" é o
novo conceito criado pela
agência Z+ para a rede de fast-
food Habib's. A campanha,
que está no ar desde a semana
passada, destaca o papel do
consumidor na operação, mas
sem esquecer do fator preço,
afinal uma esfiha aberta na
rede custa em média R$ 0,39,
e qualidade.

O processo de reposiciona-
mento de imagem foi defini-
do a partir de pesquisa qua-
litativa, com consumidores
entre 15 e 17 anos e pais com
filhos das classes B e C, em
São Paulo e Rio de Janeiro.

"Com o desafio de mexer
em um time que está ganhan-
do, fomos para as lojas enten-
der a percepção dos clientes
e, principalmente, como estes
se relacionam com a marca
Habib's", explicou Aluísio
Guimarães, sócio e diretor de
planejamento da Z+.
A pesquisa mostrou que os

clientes procuram mais do
que as tradicionais esfihas
no cardápio da rede compos-
ta por 285 lojas em todo o
Brasil, com predominância
nas cidades de São Paulo e
Rio de Janeiro. Pizzas, foga-
zzas e sorvetes estão entre
as guloseimas mais pedidas.
"O resultado dessa iniciativa
é que a campanha "Habib's
muito mais por você" refor-
ça a grande diversidade do
nosso cardápio, e mostra que
somos uma rede fast-food di-
ferente, com personalidade,
ótimo serviço, produtos de
qualidade e preço imbatível.
Só o Habib's pode se apro-
priar desse posicionamento",
acrescentou Alberto Saraiva,
presidente da rede.
A empresa mantém patro-

cínio às camisas de treino

"Só o Habib's pode se apropriar desse posicionamento"

do São Paulo Futebol Clube.
Alem da Z+, o anunciante
tem na sua estrutura a hou-
se agencie PPM (Propaganda,
Promoções e Marketing), que
cuida das ações nos 285 pon-
tos-de-venda do Habib's.

Na campanha, as peças grá-
ficas ganharam tom lúdico,
no qual algumas letras são
substituídas por fotos de ali-
mentos, como pizza e sorve-
te O filme "Muito mais

você , que entra no ar nes-
ta semana, traz os mesmos
elementos da parte gráfica,
em animação. A criação é de
Cláudio Quartilho, Gilmar
Pinna, Rodrigo Nogueira, e
Fernanda Izar. A direção de
criação é de Alan Strozen-
berg, Zezito Marques dá Cos-
ta e Rose Ferraz. A campa-
nha conta ainda com spots,
outdoors (fora da cidade de
São Paulo) e PDV.

Campanha assinada pela Z+ usa mote "multo mais por você"
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