
Durante a Semana Internacional da
Criação Publicitária, promovida pela Edi-
tora Referência, no início de abril, o pales-
trante Julian Treasure (chairman da The
Sound Agency, Londres/Inglaterra) falou
sobre a influência do som no processo

de definição da imagem
de uma marca. "O som é
essencial para uma marca
se fazer presente e ganhar
mercado. A escolha da
música ambiente de uma
loja, por exemplo, pode
ser decisiva no proces-
so de aumento das ven-
das. Dependendo do
som, os consumidores
ficarão mais confortá-
veis e serão levados
ao consumo", acre-
dita o profissional.
Treasure ressaltou
ainda que o design
soundspaces é uma
das profissões do

futuro e que esse tipo de investimento
tende a ser cada vez mais um diferencial
para campanhas de sucesso. " Com uma
música você tanto pode aumentar as ven-
das como pode derrubá-las se não sou-
ber usá-la da maneira correta."
Baseado nesse conceito musical, O Boti-
cário aproveita uma das melhores datas
do varejo, o Dia dos Namorados, para
apresentar a coleção L.O.VE. Music,
composta por oito itens inspirados em di-
ferentes estilos de música romântica.
A estratégia conta com um investimento
de R$ 5 milhões, "Inspirados nas canções
românticas que embalam os encontros
daqueles que estão apaixonados, de-
senvolvemos a coleção L.O.VE. Music,
que apresenta oito produtos criados de
acordo com cada estilo de música, além
dos perfumes Linked She e Linked He",
detalha a gerente nacional de mercado e
consumidor do Boticário, Tatiana Ponce.
Com uma tiragem limitada, a nova linha
chega às lojas no dia 26 de maio e é
composta por itens inovadores, como a
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vela Paixão em Chamas - que quando acesa se trans-
forma em óleo de massagem. "Além da campanha de
mídia impressa e eletrônica, desenvolvida pela Alma-
pBBDO, vamos presentear os consumidores com uma
ação promocional diferenciada", observa a
gerente do Boticário, Cada produto da
coleção L.O.V.E. Music vem com um
tag na embalagem. "Em cada um,
o consumidor encontrará trechos
inspirados em músicas de gran-
des sucessos, de cantores e
bandas como Ivete Sangalo,
Cazuza, Adriana Calcanhot-
to, Fábio Jr, Cidade Negra e
Banda Eva. Quem ficar com
gostmho de quero mais pode
entrar no site www. boticário/
lovemusic e fazer o download
de sua música preferida."

TRÊS EM UM
Já a Samsung optou por reunir
ícones da música pop nacional para
lançar a campanha "Mais música na sua
vida". Fará apresentar os novos aparelhos
F250 e F210, a empresa preparou uma estratégia de
marketing composta por diversas ações de divulgação e
promocionais, como o encontro de Paula Ibller, Falcão
e DJ Marky para compor e interpretar um hit exclusivo,
em diferentes ritmos, para todos os públicos e gerações.
O download dessa nova composição está disponível no
hot site www.samsungmobile,com.br/maismusica du-
rante seis meses. "O objetivo é fazer com que os con-

sumidores de diferentes gerações se identifiquem com
a campanha e os produtos. Por isso, promovemos esse
encontro de personalidades do cenário musical brasilei-
ro com diferentes estilos", informa o diretor da Divisão

de Telecom da Samsung, Oswaldo Mello. A
idéia é fazer com que as pessoas ingres-

sem no universo musical proposto
pela Samsung, no qual todos os

estilos e gostos musicais se en-
contram, assim como usuários

de aparelhos celulares de
idades variadas em busca
de um objetivo único: o en-
tretenimento.
Dividida em duas etapas,
a campanha prevê a rea-
lização de um "quiz" para
a distribuição mensal de
150 pares de convites para

apresentações locais de ar-
tistas e bandas nacionais e in-

ternacionais, Já para a segunda
etapa, a estratégia prevê o lança-

mento da ação "Compre e Concorra",
na qual os consumidores que adquirirem

celulares da marca e se cadastrarem no hot site
poderão fazer downloads, participar dos jogos on-line e
ganhar prêmios, O maior deles, previsto para a última
etapa, será uma viagem ao Rio de Janeiro, com 11 ami-
gos, para assistir ao pocket show exclusivo com os três
artistas da campanha. Cerca de 100 pessoas, incluindo
os sorteados, seus acompanhantes e convidados Sam-
sung participarão dessa apresentação especial.
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