
Carrefour estréia campanha casa mágica a pedido dos consumidores 

Ana Hickmann e Ana Maria Braga estrelam campanha da promoção que sorteará centenas de 
milhares de brindes, vale-compras e casas totalmente equipadas com produtos das lojas 
Carrefour.  

O Carrefour preparou para o segundo semestre de 2008 mais uma grande campanha 
promocional. Intitulada 'Casa Mágica', a campanha vai até 21 de setembro de 2008. Além de 
realizar o maior desejo de grande parte dos brasileiros – o sonho da casa própria – a 
promoção também distribuirá vale-compras no valor de R$ 15 mil cada, para que os 
ganhadores dêem um toque mágico na casa com produtos das lojas Carrefour. Os premiados 
também poderão efetuar, por um ano, compras gratuitamente.  

A idéia da promoção Casa Mágica surgiu a partir da análise dos pedidos recebidos das CUCAs 
(Consumidores Unidos Carrefour), que possuem um canal direto para interagir com a empresa. 
"Como líder no varejo, o Carrefour tem como principal preocupação estar atento aos desejos 
de seus consumidores. Além disso, a empresa tem como tradição de realizar grandes 
campanhas, que mobilizam a população e acabam por gerar um aumento de 30% no fluxo de 
clientes nas lojas. Com a promoção Casa Mágica, esperamos atingir a marca de mais de 20 
milhões de cupons distribuídos", explica Rodrigo Lacerda, Diretor de Marketing Corporativo. O 
executivo também ressalta a importância da ação para elevar a exposição das marcas e 
produtos dos grandes fornecedores envolvidos. 

Promoção - Para participar da promoção, a cada R$ 20 em compras que incluam os produtos 
participantes*, o cliente terá direito, mediante a apresentação do cupom fiscal, a um cupom 
mágico e outro para sorteio. Caso a compra seja efetuada com o Cartão Carrefour, o cliente 
receberá cupons em dobro. Participam da promoção as lojas da bandeira Carrefour, postos de 
gasolina, agências de turismo e lojas de conveniência da rede.  

Com o cupom mágico em mãos, o consumidor deverá sintonizar na TV Record e colocá-lo na 
frente da TV após retirar o lacre protetor. Uma luz emitida especialmente nas transmissões da 
Record, em uma ampla programação durante o período da campanha, sinalizará se o cupom 
está premiado ou não. Os cupons-mágicos distribuirão 200 mil vale-compras e 130 mil brindes 
– chaveiros, porta-moedas e móbiles no formato do mascote 'Precinho'.  

O cupom de sorteio dos grandes prêmios deve ser preenchido e entregue nas lojas Carrefour. 
No dia 30 de setembro, na loja da Marginal Pinheiros, serão sorteados dez clientes que 
ganharão, cada um, uma casa no valor de R$ 50 mil**, R$ 15.000,00 para equipar a casa com 
itens da área de Eletro, Têxtil e Bazar, além de um ano de compras grátis no valor de R$ 5 
mil. Todas as informações sobre a Casa Mágica estão no site www.carrefour.com.br. 

TV - Para divulgar a promoção Casa Mágica, o Carrefour estréia campanha assinada pela 
AlmapBBDO e estrelada por Ana Maria Braga e Ana Hickman. A ação terá grande visibilidade 
com inserções dos filmes em diversas emissoras, 10 milhões de exemplares de tablóides e 
lâminas de ofertas Carrefour e Carrefour Bairro. Todas as lojas da rede estarão decoradas com 
mais de 5 milhões de elementos de merchandising alusivos à promoção. 

Lançamentos - Para viabilizar a campanha, o Carrefour contou com o apoio de marcas líderes 
de diversos segmentos. O departamento de Eletro lançará alguns produtos de importantes 
parceiros durante a campanha. Da Panasonic, a Linha Viera com TVs de 37“e 32", TVs de 
Plasma de 42" e 50" e DVD Theater com Tecnologia Wireless - com conexão Musicport (MP3 
player). 

 



Da Nokia, destaque para o lançamento do aparelho celular N5000 – verde e roxo, o aparelho 
possui câmera 1.3 Megapixel, bluetooth e toques MP3. Este produto é exclusivo para varejo e 
não tem relação com nenhuma operadora específica. Outra novidade será a Lavadora LTR15 
Eletrolux – automática, com 15Kg de capacidade, exclusiva função lava-tênis, lava edredom 
King Size, 20 programas de lavagem e um programa rápido de 25 minutos. 

Perfil do Carrefour - Maior rede varejista do país, o Grupo Carrefour - há 33 anos no Brasil - foi 
pioneiro no mercado com as lojas de hipermercados. Hoje, a rede conta com 190 unidades em 
13 estados e o Distrito Federal, com diversos formatos de lojas e serviços como postos de 
combustíveis, drogarias, agências de turismo, serviços digitais, entre outros. 

Com as bandeiras Carrefour, Carrefour Bairro e Atacadão, o grupo é líder de mercado no setor 
supermercadista, com 58 mil funcionários, sendo um dos maiores empregadores do país. No 
mundo, o Grupo é o segundo maior varejista do mercado, presente em 30 países. 
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