
H2OH! estréia campanha em prol da sustentabilidade  

Campanha publicitária e instalação de Estações de Reciclagem iniciam nova fase na 
comunicação da marca. 

H2OH! acaba de completar dois anos no mercado e estréia sua comunicação com foco em 
sustentabilidade. Além de uma nova campanha publicitária criada pela AlmapBBDO, a marca 
apresenta as Estações de Reciclagem, que são pontos de entrega para a coleta seletiva do lixo, 
feitas em parceria com  a rede de hipermercados Extra, além de workshops de reciclagem de 
garrafas pets realizados nos eventos patrocinados por H2OH!. 

Com a nova assinatura, “H2OH! Escolha um mundo mais leve”, a campanha publicitária tem 
como carro-chefe o filme “Pavão”. Embalado pela trilha “Strangers in the night. O comercial é 
uma alusão à leveza do produto e também à atitude perante as iniciativas sócio-ambientais. 

O comercial foi filmado em Montevidéu, no Uruguai e será veiculado nas redes Globo, Record e 
SBT, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, 
Campinas e Ribeirão Preto. E, nas emissoras a cabo, estará em rede nacional no GNT, Sony, 
AXN, E!/TNT, Fox e Warner. 

Além do filme, a marca elaborou um plano de mídia que inclui anúncios, peças de mídia 
exterior, on line e uma série de ações diferenciadas para levar o tema da campanha até o 
consumidor. 

Para Nora Mirazon, diretora de marketing da Pepsi, “o grande desafio da nova campanha de 
comunicação era apresentar os valores de H2OH!, entre eles, ser uma marca socialmente 
responsável, isso tudo de um jeito leve e diferente”. 

A nova campanha de comunicação acompanha a mobilização da marca que ganhou força com 
a implementação da parceria do programa de reciclagem Extra H2OH!, com o Grupo Pão de 
Açúcar, iniciado em agosto desse ano. Hoje, existem 21 estações de reciclagem em 
funcionamento nos hipermercados Extra e devem chegar a 35 até o final de 2008. 
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