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Com o tema "Viva uma experiência Extra na Disney World", a rede de hipermercados Extra , 
em parceria com a Disney e a CVC, realiza uma campanha durante todo o mês de outubro.  
A partir do dia 1º, as 103 lojas da rede estarão ambientadas com motivos da Disney e trarão 
promoções, com sorteios de cinco viagens para Disney World, com direito a cinco 
acompanhantes cada uma. Além das viagens, haverá a distribuição de 10 mil prêmios e 
ofertas em brinquedos.  
 
A verba destinada à campanha é de R$ 15 milhões e foi dividida entre as três empresas 
participantes da promoção. Com a ação, a expectativa é aumentar as vendas de brinquedos 
em 15% em relação a outubro de 2007.  
 
"Não é sorteio. Trata-se de um concurso cultural e qualquer pessoa pode participar, não é 
necessário realizar compras nas lojas para preencher o cupom", informa o diretor de 
marketing do Grupo Pão de Açúcar, Fabiano Ferreira. Para participar da promoção, o 
consumidor deve responder a pergunta: "Que experiência inesquecível você gostaria de ter 
com sua família?". "Fizemos um pacote especial com a CVC com muitas surpresas como um 
café da manhã com personagens da Disney, um jantar VIP com show no Epcot Center e 
maquiagem no castelo da Cinderela, por exemplo", completa Ferreira. As frases vencedoras 
serão escolhidas em novembro.  
 
Além das viagens, serão sorteados 10 mil prêmios da Disney nas lojas do Extra durante todo o 
mês de outubro. Também serão realizadas ações especiais em algumas lojas do Extra em São 
Paulo, Sorocaba, Santos, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e Fortaleza com a exibição de 
filmes no Cineminha Disney e diversas atividades nas tendas das Princesas e dos Carros. A 
cada R$ 20 em compras de brinquedos, a criança poderá participar.  
 
A campanha de comunicação foi desenvolvida pela PA Publicidade e inclui um filme para TV 
aberta, além de material de ponto-de-venda, os tablóides distribuídos nas lojas e no entorno 
dos hipermercados, ações no site da Disney e também inserções na TV Extra.  
 
Orlando/Disney está entre os cinco pacotes internacionais mais vendidos pela CVC. De 2005 
até o final de 2007, o incremento nas vendas para o destino foi de 40%.  
 
Compre Bem  
 
O Grupo Pão der Açúcar coloca no ar também a campanha de aniversário da bandeira Compre 
Bem. "Este ano, o mote será um ano de supermercado grátis", conta Ferreira. O investimento 
total é de R$ 5 milhões no mês de outubro. Serão 100 clientes sorteados com o direito de 
compra de R$ 180 por mês. "É um bom valor, uma vez que o tíquete médio da rede Compre 
Bem é de R$ 25", diz o executivo. Para participar é preciso realizar compras acima de R$ 30. A 
campanha prevê dois filmes para TV aberta, spots em rádio e anúncios em jornais populares.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 set. 2008, Empresas & Negócios, p. C8. 


