
Tommy Hilfiger leva conteúdo ao varejo

Está pronto para um novo
Tommy Hilfiger? O antes oni-
presente estilista norte-ame-
ricano, que vendeu sua com-
panhia por US$ l ,6 bilhão para
a empresa de investimentos
Apax Partners em 2006, ficou
um pouco afastado dos holo-
fotes nos últimos anos, com
investimentos menores em
mídia (a Tommy Hilfiger gas-
tou US$ 23 milhões em mídia
em 2007, contra os US$ 37,3
milhões de 2004). Mas parece
que agora ele está olhando
para o branded entertainment
como uma maneira eficiente de
estender sua marca e permane-
cer quebrando alguns padrões
da indústria fashion.

Como parte-chave da nova
estratégia de mídia da compa-
nhia, ocorreu em abril o lan-
çamento da TommyTV (www.
tommytv.tom), um "website-
marca" que mostra performan-
ces exclusivas e imagens de
bastidores da Hilfiger Sessions,

uma série de concertos patro-
cinados pela marca.

Agora Hilfiger está entrando
no negócio de produção em te-
levisão, com o Tommy Hilfiger
Presents: Ironic Iconic America,
um programa especial que pas-
sará no canal Bravo TV e cujo
roteiro é baseado no livro Ico-
nic America: A Roller-Coaster
Ride Through the Eye-Popping

Panorama of American Pop
Culture, escrito pelo estilista e
pelo publicitário George Lois.
O programa é um road-show
que passa por diversos lugares
e exibirá ícones da cultura pop
norte-americana, "de Andy
Warhol a Barbie", como ele se
anuncia. Hilfiger tomou parte
na produção com os parceiros
Bravo e Radical Media para

garantir que ele representasse
a essência da marca.

"Nós queríamos nos assegu-
rar de que isso não fosse apenas
alguém olhando para a América,
mas que fosse representativo da
visão do Tommy sobre a Améri-
ca", disse Avery Baker, diretor
global de marketing da grife.

Bob Friedman, diretor de
entretenimento da Radical

Media, disse que o programa
terá uma pesada divulgação
em lojas. "É uma maneira de
ter entretenimento no varejo,
criando múltiplas utilizações
para esse conteúdo. Não acha-
mos que ele seja apenas um
especial de uma hora, já que o
conteúdo pode ser reformula-
do para trabalhar numa ampla
variedade de mídias", diz.
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