
Adesivo transforma chão de metrô em bowl em campanha integrada para o Guaraná 
Antarctica Street Festival 

 

A campanha de divulgação do Guaraná Antarctica Street Festival, evento que reúne esportes 
de ação, arte de rua e muita música na Chácara do Jockey, em São Paulo, no próximo dia 6 de 
setembro, entrou em nova etapa e ganhou peças diferenciadas nos metrôs e shoppings de São 
Paulo.  

A peça-chave é um grande adesivo que, aplicado no chão das plataformas do metrô, criam a 
ilusão de que ali existe uma rampa de skate. O adesivo-bowl vem acompanhado de peças de 
apoio aplicadas em muretas, colunas, testeiras e painéis do metrô que chamam atenção para 
os destaques do evento. Entre elas estão a atração internacional Bad Religion, a cantora Pitty 
e a banda Charlie Brown Jr., além dos skatistas Bob Burnquist, Sandro Dias e Danny Way. As 
peças adesivas também serão colocadas em shoppings da cidade, que ganham peças 
customizadas para as cancelas de entrada. 

As peças do metrô e shoppings fazem parte de uma ampla e integrada campanha que o 
DM9DDB criou e desenvolveu para o Guaraná Antarctica Street Festival. Destaque, na primeira 
fase, para o anúncio em formato de stêncil que está circulando em revistas voltadas ao 
segmento jovem durante este mês. Nesta peça, uma máscara com o logotipo do evento pode 
ser destacada e usada para personalizar skates, cadernos, camisetas.  

 



Já o filme, que está no ar, dá vida a uma máquina de refrigerantes que passa a fazer parte de 
um grupo de skatista.  

Uma nova fase está sendo preparada e em breve outras novidades serão anunciadas.  

Agência: DM9DDB | Anunciante: Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV | Filme: 
Machine 0130 | Produto: Guaraná Antactica | Campanha: Guaraná Antarctica Street Festival | 
Direção de Criação: Julio Andery e Rodolfo Sampaio | Redação: Rodolfo Sampaio e Marcio 
Fritzen | Direção de Arte: Julio Andery e Adriano Alarcon | Produção Gráfica: Edson Harada | 
RTV: Gilberto Pires (Gibinha) e Juliana Racioppi Tangary | Art Buyer: Clariana Costa/ Carolina 
Galastri | Atendimento: Claudia Dalmati , Joanna Alencar | Mídia: Patricia Muratori Calfat , 
Andrea Machado | Planejamento: Victor Marx | Produtora: O2 Filmes | Diretor: Luis Carone | 
Fotografia: Alê Catan | Ilustração: Seagulls Fly/ Sergio Guilherme Filho/ Jorge Ribeiro/ Vetor 
Zero (Eliza Flores) | Áudio: A9 | Aprovação (Cliente): Adrianne Elias, Caio Pugliesi. 

A edição 2008 do Gas Festival traz uma série de novidades e atrações internacionais, com as 
apresentações da banda Bad Religion, ícone do punk rock mundial, e do atleta Danny Way, 
conhecido por saltar sobre a Muralha da China munido apenas de um skate.  

O GAS Festival promove 12 horas de muito entretenimento espalhado por 52 mil metros 
quadrados de área construída com palcos, pistas, bares e exposições. Para os fãs da música, 
um line up diversificado, que vai desde Pitty e Charlie Brown Jr até Strike e Voltz. DJs, MCs e 
semi-finalistas do Gas Sound completam o time de atrações musicais.  

O evento também conta com feras do esporte, que vão apresentar manobras radicais na 
Chácara do Jockey. Os skatistas Bob Burnquist, Sandro Dias, Lincoln Ueda e Cristiano Mateus, 
embaixadores do GAS Festival, vão receber seus convidados e o ícone Danny Way, recordista 
mundial de saltos em mega rampas e considerado uma lenda viva da modalidade. Fabíola da 
Silva, campeã mundial e 'rainha' do inline, também estará entre as atrações do GAS Festival.  

Música e esportes vão ganhar a companhia de outra série de atrações que não deixarão o 
público parado. Uma tenda de B-Boys, arte de rua, exposição sobre a história do skate e 
muitas outras atrações prometem divertir um público estimado em 10 mil pessoas.  
 

Evento em 6 de setemsbro, das 12h à meia noite, na Chácara do Jockey - Rua Pirajussara, S/N 
– Butantã. Abertura dos portões: 12 horas. Censura do Evento: 14 anos . Proibido: entrada de 
pingentes, objetos pontiagudos, malabares, skates, bicicletas, bebidas alcoólicas e qualquer 
material que possa causar ferimento; além de máquinas fotográficas (exceto celulares), 
filmadoras, gravadores e afins. || Site: www.gasfestival.com.br | www.ticketmaster.com.br 

Disponível em: <http://www.revistafatorbrasil.com.br>. Acesso em 25 ago. 2008 

 

 

 


