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A NET Serviços apresentou na semana passada os novos pacotes de TV por assinatura que 
permitem flexibilidade de escolha e segmentação de acordo com os perfis de seus 
consumidores. Já estão disponíveis mais de 60 tipos de combos, com banda larga NET Vírtua 
e NET Fone via Embratel, mais de 20 opções em TV por assinatura. Os clientes NET poderão 
continuar com seus planos atuais ou escolher uma nova seleção. 
 
Para desenvolver as novidades, a NET fez pesquisas pelo Brasil para analisar as diferentes 
necessidades dos clientes e o que eles buscam em programação. Foram contemplados casais 
de jovens com filhos, recém-casados, casais que vivem sozinhos e aqueles que também têm 
netos. O resultado da análise comprovou que essa busca varia de acordo com a fase de vida 
das pessoas. 
 
"A NET oferece, a partir de agora, produtos sob medida, com seleções agrupadas de acordo 
com o estilo e interesse do cliente e a constituição de sua família. As pessoas não conhecem 
todos os canais antes de assinar e decidir o que querem ter em casa. Descobrindo isso, 
selecionamos e combinamos os canais que cada tipo de casa gosta de assistir", explicou 
Eduardo Aspesi, vice-presidente executivo de marketing e vendas da NET Serviços. 
 
Também já está no ar a nova campanha para divulgar os lançamentos. Desenvolvida pela 
Talent, a iniciativa é composta por cinco filmes, quatro anúncios, spots e ações de internet e 
tem a assinatura "Agora é assim: para cada NET uma NET do seu jeito". 
 
A campanha terá início com um filme de 45 segundos em que, de maneira didática, um 
apresentador conta a novidade e dá exemplos sobre o novo jeito de comprar os serviços da 
NET. Os demais filmes que dão seqüência à campanha mostram atendentes da empresa que, 
por entenderem tanto os clientes NET, assumem suas formas físicas enquanto conversam 
pelo telefone para indicar o pacote que tem mais o jeito daquele consumidor. Os personagens 
que aparecem nos filmes como clientes são: a noiva, o surfista, a perua e o ruivão.  
 



"Esta é uma campanha bastante grande e importante, pois apresenta novo posicionamento 
da NET em vender produtos personalizados. Também optamos por não colocar o personagem 
do coronel Tuchenko em destaque nos filmes para não desviar a atenção do consumidor 
diante dos novos lançamentos de pacotes de TV por assinatura. O coronel está em evidência 
apenas nos anúncios", explicou João Livi, diretor de criação da Talent. 
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