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A rede de home centers Leroy Merlin promove, até 27 de outubro, o Festival da Casa Leroy 
Merlin 2008. Para divulgar a ação, a MPM criou campanha que começou a ser veiculada no 
último dia 4. Segundo a empresa, é a maior ação de publicidade da rede este ano. Sob o 
conceito "Da construção à decoração", a iniciativa conta com dois filmes, além de flights em 
internet. 
 
Conforme Marcelo Passos, sócio e diretor de atendimento da MPM, a campanha fecha o ciclo 
de comunicação da marca da Leroy Merlin realizada em 2008. "Pode-se dizer que a 
iniciativa é o divisor de águas dentro da categoria de home centers. Trabalhamos a 
campanha agregando tudo o que a rede oferece a seus clientes, abordando a variedade de 
produtos para todos os bolsos e gostos", disse Passos. 
 
Para ressaltar a grandiosidade do festival, a Leroy resolveu inovar e disponibilizou aos seus 
clientes a Revista Festival da Casa, publicação de 100 páginas, com tiragem de 1,6 milhões 
de exemplares, elaborada em parceria com o designer Marcelo Rosenbaum. Segundo Carla 
Ramos, gerente de marketing da Leroy Merlin, a publicação é muito mais do que um 
simples catálogo. "A revista possui conteúdo editorial, com dicas e ambientes do escritório 
Rosenbaum Design, além de entrevista com o próprio Marcelo Rosenbaum. Nosso objetivo é 
falar com todos os públicos e trazer ao consumidor ambientes e temas interessantes", 
afirmou Carla. 
 
De acordo com a executiva, a revista terá circulação nacional, com distribuição em todas as 
15 lojas da rede. "Ainda é cedo para dizer se haverá outras edições da publicação. Vamos 
avaliar o impacto da revista e o retorno do público. Resolvemos optar por uma tiragem 
grande para que não falte nenhuma publicação nas nossas lojas", disse a gerente de 
marketing, que não revela a verba destinada às ações do Festival da Casa. 
 
Para Marcelo Rosenbaum, a. Revista Festival da Casa surge para facilitar a vida das pessoas 
que se sentem "enlouquecidas" dentro da rede de home centers devido à grande variedade 
de itens. "A publicação vai ajudar nas escolhas dos clientes. Além disso, mostra que a 
decoração pode ser também uma maneira de inclusão, já que não foca somente em um 
estilo de público", argumentou. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 8 set. 2008, p. 24.   


