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Promoções com

A sólida e diversificada

experiência na sua

área matriz assegura

padrão superior em

todas as promoções

realizadas pela Zicard

 Ao longo da história da Zicard foram
íealizadas mais de 1.000 promoções
e ativações, na forma de campanhas
promocionais exclusivas ou vincula-
das a programas de fidelidade e rela-
cionamento, tanto para o trade quanto
para o consumidor final, assegurando
uma experiência extraordinária nos
mercados B2B e B2C e um domínio
completo dos processos de sell-in e
sell-out — o que, inclusive, foi a prin-
cipal base do desenvolvimento do
conceito de comunicação in-line.

As modalidades empregadas foram
as mais variadas, destacando-se sor-
teios, junte e troque, concursos cultu-
rais, achou/ganhou e self-liquidation,
muitas delas combinando essas abor-
dagens clássicas e introduzindo variá-
veis renovadoras.

Mas se há um ponto comum per-
seguido pelas promoções realizadas
pela agência, este é a "inteligência",
como observa João Carlos Zicard,
que também explica que sua princi-
pal orientação à equipe e cuidado
quando da análise das propostas fei-
tas pelo planejamento e criação é
justamente a necessidade da cam-

panha, programa ou
ação se destacar da
massa do que é reali-

zado no mercado, por meio da oti-
mização superior da solução diante
do desafio, objetivo, público, verba
e circunstâncias. "A promoção não
tem de ser, necessariamente, origi-
nal, bem realizada, bonita ou sur-
preendente. Tudo isso é meio e não
fim. A finalidade é funcionar e gerar
o melhor resultado em termos de
custo/benefício para a marca, seja
em geração de negócios, seja em
elevação da imagem de marca ou,
ainda melhor, combinando os dois
fatores", assevera Zicard.

Maria Olivia Mendes pontua que
para chegar a esse padrão de inteli-
gência é essencial a "abordagem,
como o conceito in-line; a metodo-
logia de trabalho; a estrutura da agên-
cia; a qualificação dos talentos e o
esforço de equipe; e, não menos im-
portante, o método de planejamento,
com sua ampla abrangência, inclusi-
ve pré e pós-campanha".

Marca energizada
Na promoção "Com Gatorade

você vai mais longe", foram envolvi-
dos os consumidores e o pequeno
varejo para atender aos objetivos de
crescimento de volume e de aumen-
to do consumo médio do produto. A
campanha empregou a mecânica
self-liquidation, por meio da troca
de cinco tampinhas mais dinheiro

para obtenção de um pas-
sômetro (1a onda) e de

uma mochila customi-
zada (2a onda), itens

perfeitamente linka-
dos ao produto e
ao tema da cam-
panha. No total,

foram feitas mais
de 260 mil trocas.
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Estimulando novos usos
para o produto

Os objetivos de "Artesão premiado
Brascola" eram divulgar a linha de
produtos de artesanato da marca para
os artesãos, incentivar o desenvolvi-
mento de novas técnicas que utilizas-
sem as colas da linha e, essencial-
mente, captar passo a passo as novas
técnicas artesanais — para serem
divulgadas posteriormente. A solução
foi a realização de um concurso cul-
tural com participação e premiação
vinculada a essa especificação da con-
fecção das peças artesanais.

Casamento entre
consumidores e trade

A promoção "Vai ter sorte assim
na África", desenvolvida para os che-
ques de viagem (travelers checks) da
American Express, visava aos consu-
midores e ao trade (caixas de bancos
e agências de viagem). Como metas,
o ganho de visibilidade e um maior
volume de vendas. A estratégia em-
pregada foi a de sale in X sale out. Ao
final do período promocional, um
sorteio de uma viagem para a África
do Sul e de um Land
Rover estimulavam as
pessoas a adquirir os che-
ques de viagem. A premia-
ção do trade, a viagem
com acompanhante, esta-
va vinculada à premiação
do consumidor final. Para
divulgar o esforço, foram
empregados diversos ma-
teriais promocionais e promotoras,
as quais foram a bancos e à agên-
cias de viagem, além de apoio de
mídia para os consumidores.

Revendedores e seus
clientes na

mesma promoção
Para divulgar o lançamento e

aumentar o volume de vendas do
perfume masculino Class Act, da

Avon, aproveitando o Dia dos Pais
— assim como incentivar as reven-
dedoras a fazerem sua oferta —, a
solução desenvolvida foi a realiza-

ção de uma ação promocional
* com sorteio de diversos prêmios,

da qual podiam participar tanto
os integrantes da cadeia de distri-

buição como seus clientes, trans-
formando ambos os públicos em

"sócios" da promoção. ©
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Text Box
Fonte: About, a. 19, n. 893A, p. 28-29, fev. 2008.




