
Motorola recorre à música

esmo com um forte apelo
musical, a nova campanha

da Motorola para divulgar o
celular Motorokr U9 deve cha-
mar a atenção pelos cenários
coloridos e, digamos, extrava-
gantes das peças publicitárias.
A Ogilvy colocou a cantora Fer-
gie (ex-Black Eyed Peas e que
agora tem carreira solo) como
garota-propaganda em cenários
tomados por notas musicais es-
tilizadas que,-à medida que to-
cam a cantora, mudam a roupa
que ela está usando.

A criação é da Ogilvy Brasil
para uma ação global, que será
veiculada em vários países. A
proposta é levar música de for-
ma diferenciada aos consumi-
dores. No hotsite do Motorokr
U9 a cantora Fergie "recepcio-
na" os internautas apresentan-
do o novo aparelho, além de
cantar e dançar. Só depois dis-
so é que entram as informações
sobre o novo celular com suas
principais funções e especifica-
ções.

"A Motorola reforça sua pla-
taforma de música com a cria-
ção de um hotsite que propor-
ciona uma experiência sonora
diferenciada aos visitantes,
agregando conteúdo e interati-
vidade à campanha", comentou
Gabriela Viana, da Motorola.

O filme e as peças de mídia
impressa, que começaram a ser
exibidos no sábado (is), foram
dirigidos e cucados por David
Lachapelle, conhecido por ter
criado videoclipes para artistas
como Jennifer Lopez, Britney
Spears, Avril Lavigne e Mac
Gray. No filme criado por Érico
Braga e Eduardo Bragança, Fer-
gie interpretada .canção "Here I
Come". O comercial será veicu-

Fergle Interpreta
"Here l Come" no
filme criado pela

Ogilvy Brasil

lado em TV aberta e fechada,
em São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte e Porto Alegre.

Fabricado nas cores preta
e roxa, o novo Motorokr Ug
oferece MP3 Player, tecla de
controle de música, tecnologia
Bluetooth estéreo, além do apli-
cativo MotoID, software que
identifica o nome, o álbum e
a banda da música que está to-
cando. O design tem animações
que flutuam no display externo
touchscreen.
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