
Semp Toshiba reforça
comunicação

*^

A Semp Toshiba vai
investir R$ 30 milhões? em co-
municação neste ano/Vlém do
patrocínio do Big Brother Bra-
sil 7 e da camisa do Santos Fu-
tebol Clube, a fabricante de ele-
troeletrônicos criará o Festival
de Bandas Toshiba Planet, na
MTV. O gerente geral de pro-
paganda e marketing da em-
presa, Oswaldo Rubens Ubrig,
afirmou que serão produzidos
programetes na MTV para a
classificação e premiação das
bandas. "O festival será exclusi-
vo para a MTV", afirmou.

A marca também patrocina
os programas de futebol da Rá-
dio AM Bandeirantes. Ainda
em definição, haverá o patro-
cínio de outros eventos como
a Casa Cor, Semana da Vale de
Ilhabela (litoral de São Paulo) e
o plano de mídia para os Jogos
Pan-Americanos Rio 2007.

A estratégia da Semp Toshi-

ba é investir
no mercado de
comunicação

de massa sem esquecer nichos
como o de jovens (produtos de
áudio), consumidores de pro-
dutos de informática e de fãs
do esporte (TVs). "A assinatura
'Semp Toshiba nosso negócio
é diversão' também faz parte
de um conceito para reforçar
o posicionamento em entrete-
nimento", explicou Ubrig. No
ano passado o investimento em
comunicação da empresa foi de
R$ 25 milhões.

No final de abril, a Semp
Toshiba terá nova campanha pa-
ra a linha de equipamentos HD-
DVD e LCD TV Regza, assinada
pela Talent, apostando na velha
fórmula dos japoneses mais cria-
tivos. "Manteremos a campanha
dos 'japoneses mais criativos'
tornando-os cada vez mais cria-
tivos", completou Ubrig.

No lançamento dos produtos,
a Semp Toshiba firmou parceria

com a videolocadora Blockbus-
ter. A partir deste mês, os HD-
DVDs poderão ser comercializa-
dos em 40 lojas do grupo. Cerca
de 100 filmes da rede também
estarão disponíveis para locação
neste novo padrão de tecnologia,
que tem maior capacidade de
armazenamento e melhor quali-
dade de exibição de imagens na
comparação com o DVD.

A expectativa da Semp Toshi-
ba é de comercializar este ano
40 mil unidades do HD-DVD.
"Alcançaremos 50 mil unida-
des, se a economia for bem. Esse
modelo é o mais acessível", disse
o presidente da Semp Toshiba,
Afonso Antônio Hennel.

No segundo semestre have-
rá o lançamento de mais um
modelo. Com essa estratégia, a
Semp Toshiba espera conquis-
tar os consumidores brasileiros
que terão de escolher entre o
HD-DVD e a tecnologia Blu-
Ray, utilizada pela concorrente
Sony para substituir o DVD.

ecarvalho
Text Box
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, p. 16, 2 abr. 2007.




