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Resgatado no ano passado, 
o Concurso Bebê Johnson’s está 
de volta e agora em vídeo. Na 
nova fase da promoção, os pais 
devem se inscrever via inter-
net e enviar um vídeo do bebê 
concorrente. Uma comissão da 
Johnson & Johnson elegerá os 
dez melhores vídeos, que serão 

Promoção

Caldeirão do Huck promove 
Concurso Bebê Johnson’s

veiculados nacionalmente no 
programa Caldeirão do Huck, da 
Rede Globo. 

Segundo Ricardo Campaná-
rio, gerente de marketing de 
Johnson’s Baby, dois motivos 
levaram à escolha do Caldei-
rão do Huck como difusor do 
novo concurso. “Buscávamos 

um programa de abrangência 
nacional. Além disso, o apre-
sentador Luciano Huck é uma 
pessoa bem-vista pela sociedade, 
foi pai recentemente e carrega 
valores como cidadão”, explica 
Campanário.

O plano de mídia que divulga 
o Concurso Bebê Johnson’s é 

ancorado no Caldeirão do Huck 
e contempla merchandising no 
programa — que vai ao ar na tar-
de de sábado —, assim como um 
comercial de 30 segundos. Criado 
pela agência Babel e produzido 
pela Iôiô Filmes, o filme será vei-
culado em alguns intervalos do 
Caldeirão a partir do dia 27.

Campanário destaca que o 
concurso tem uma aproximação 
muito forte com o público. “Claro 
que o impacto comercial ao nos-
so trade é muito importante, mas 
o essencial são os valores que a 
companhia passa para o nosso 
target”, afirma. A edição 2008 
premiará o vencedor, via sorteio, 
com uma casa no valor de R$ 
100 mil, além da participação 
no comercial “Você e seu bebê 
registrados nos momentos mais 
bonitos”, que será veiculado no 
próximo ano.

Para concorrer, o consumi-
dor pode se cadastrar até 30 de 
novembro no site www.mundo-
maisbonito.com.br, que explica 
os detalhes da participação. O 
sorteio final acontece no dia 5 
de dezembro. 

André Lucena

Ação envolve também internet

A Hering lança campanha em 
que mistura peças estreladas por 
artistas e consumidores comuns 
da marca, todas sob o mote “Eu 
uso Hering desde sempre”. É 
uma tônica que vem sendo segui-
da desde o ano passado. Entre 
os participantes estão, além de 
clientes comuns da rede, as atri-
zes Alice Braga e Débora Fala-
bella, a miss Nathalia Guimarães 
e o chef Alex Atala. “Além disso, 
existe a parceria com o IBCC”, 
conta Gastão Campos, diretor 
geral da Gas Multiagência, que 
assina a criação das peças que 
aludem à campanha “O câncer 
de mama no alvo da moda”. 

Estão programadas peças para 
mídia impressa e extensa comuni-
cação nos pontos-de-venda. “Nós 
temos mais de 200 lojas Hering 
Store em todo o País e com elas 
vestidas para a campanha chega-
mos com muita força na cabeça 
dos clientes”, defende Marcos 
Ribeiro, diretor de marketing da 
marca. A comunicação faz parte 
do investimento de cerca de R$ 12 
milhões em marketing para este 
ano (37% a mais que 2007), e tem 
criação de André Calazans e Ra-
quel Ferro, dirigidos por Campos. 
As fotos são de Bob Wolfenson.

Eduardo Duarte Zanelato

Campanha

Hering glamoriza 
consumidor comum
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