
H2OH! amplia suas ações e ligações com a questão sustentável 

A H2OH! intensifica a campanha “Escolha um mundo mais leve”. Durante quatro semanas, 
tendo iniciado o trabalho na última quarta-feira, 12 de novembro, promotores da marca estão 
espalhados pelos principais parques, vias, shoppings e pontos de grande movimento das 
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro para recolher garrafas PET, que serão encaminhadas 
para cooperativas de reciclagem. O objetivo da ação, realizada com carrinhos no formato da 
garrafa de H2OH!, é materializar o perfil sustentável da marca, incentivando a reciclagem de 
uma maneira leve e divertida. 

A ação foi criada pela AlmapBBDO e está sendo colocada em prática pela Birutas Mídias 
Mirabolantes. Participam da estratégia duas equipes de promotores, 10 carrinhos e uma 
caminhonete com o logo da H2OH! para a coleta das garrafas e seu envio para a reciclagem. 
No primeiro dia, foram recolhidas 527 embalagens PET e, no dia seguinte, 693. Durante os 
dias úteis, os promotores visitarão restaurantes, bares e faculdades. Já nos fins de semana, 
irão a parques, centros de compras e locais de alimentação, nos horários de maior movimento. 

O novo posicionamento da H2OH! começou a ser divulgado no último dia 23, pela campanha 
intitulada “Escolha um mundo mais leve”, elaborada pela AlmapBBDO (leia mais aqui). O 
esforço de comunicação, composto por filme, anúncios, mídia exterior e on-line, apresenta o 
novo conceito, além de ter foco na sustentabilidade. 

Em agosto do ano passado, a marca iniciou uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar e 
montou as Estações de Reciclagem Extra H2OH!, que contabiliza atualmente 21 pontos de 
entrega para a coleta seletiva do lixo, em cidades como São Paulo, Guarulhos, Piracicaba, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Uberlândia e Maceió. Durante 2009, o número de 
estações deve chegar a 70. 

A marca também já promoveu uma série de workshops sobre reciclagem de garrafas PET e 
sobre como transformá-las em objetos úteis para o dia-a-dia, como durante a Casa Cor São 
Paulo e Casa Cor Rio deste ano. Além disso, tem realizado ações com foco em sustentabilidade 
em diversos eventos, além de patrocinar aqueles que promovem a discussão sobre o tema. 

O site da marca, www.h2oh.com.br, também já abraça a causa, sendo reformulado e, 
enquanto não ganha nova identidade, mostra blogs e notícias sobre o assunto. 
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