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Lautert Associados criou a
campanha publicitária global

para divulgar a realização do Red
Bull X-Fighters, que ocorre no dia
3 de maio, no Sambódromo do
Rio de Janeiro, e que integra o cir-
cuito internacional de Freestyle
Motocross 2008.

O evento surgiu em 2002 na
Praça do Touro, em Madri, Espa-
nha, e essa é a primeira edição
que acontece no Brasil. Neste ano,
o Red Bull X-Fighters também te-
rá edições no México (Cidade do
México), Itália (Roma), Estados
Unidos (Fort Worth), Espanha
(Madri) e Alemanha (Wupper-
tal).

E é a primeira vez que um
evento internacional da marca
terá um filme criado e produzi-
do no Brasil, porque até então,
todas as campanhas do Red Bull
X-Fighters eram feitas na Áustria,
com exceção das campanhas de
produtos que são criadas em cada
país onde a marca está presente.

Como esta edição será feita no
Sambódromo do Rio de Janeiro, a
inspiração da campanha veio do
próprio Carnaval.

"A campanha tem a ver com
o ambiente. Quando era na Es-
panha, fazia-se a comparação do
desafio do toureiro com o touro. E

agora, como é no Brasil, compara-
mos as acrobacias que o mestre-
sala faz com o pandeiro com as
acrobacias que o piloto faz com a
moto", explica Roberto Lautert, o
"Alemão", sócio-diretor de criação
da Lautert Associados.

O plano de mídia inclui anún-
cios para jornais e revistas, co-
mercial para TV, peças para in-
ternet, mobiliário urbano, mídia
indoor, ação especial para rádio e
material para os pontos-de-venda
de Red Bull. A Lautert também
supervisionou o desenvolvimen-
to das estratégias de ativação e de
marketing de guerrilha que serão
executadas no Rio de Janeiro,

De acordo com Alemão, Red
Bull é cliente fundador da agên-
cia. "Não tivemos concorrência
porque já fazemos, há três anos,
eventos nacionais para a Red
Bull", informa. O valor da verba
publicitária não foi divulgado. A
Lautert também atende Budde-
meyer, Editora Trip e Bourbon
Shopping Pompéia.

Além de assinar essa campa-
nha internacional divulgando o
X-Fighters, a Lautert também re-
aliza a supervisão criativa de to-
da a comunicação de Red Bull na
América do Sul.

"Essa é a primeira campanha
de nossa agência que tem veicu-
lação fora do Brasil. O braço in-
ternacional da Red Bull veio aqui
para desenvolvermos a ação", dis-
se Alemão.

A campanha tem criação de
Sandro Bianco, Murilo Moregola
e Roberto Lautert, com direção de
criação de Roberto Lautert e Til
Kessler. O atendimento da agên-
cia foi feito por Fernando Barros,
Patrícia Ortiz e Bianca Brandão.
A direção do filme foi de Guarter
Pupo com direção de fotografia
de Fernando Zuffo. A produtora
foi a Hungry Man.
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