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Os foliões de Salvador têm este ano um novo local para descansar durante o carnaval. Se à 
noite saem para os blocos, de dia desfrutam de várias regalias, oferecidas a poucos. A 
MChecon, empresa da área de eventos, vai usar o Hotel Mercure, na capital baiana, para 
transformá-lo em um ambiente-conceito, onde as empresas oferecerem a seus clientes 
preferenciais ou formadores de opinião uma "experiência com a marca" durante 24 horas.  
 
Os 170 apartamentos do hotel foram alugados para o projeto Concept Hotel 2009, orçado em 
R$ 1,6 milhão. Até o momento do início do Carnaval, 60% das cotas de patrocínios foram 
fechadas, com Gol, Terra, Samsung e Burn. A proposta, segundo o presidente da empresa, 
Marcelo Checon, é que a experiência se repita até , pelo menos, 2014.  
 
No hotel só estarão convidados. Entre as atrações do espaço estão massagens, DJs, yoga, 
cybercafé, salão de beleza e bar, entre outros.  
 
Os patrocinadores têm espaço garantido para que a marca seja "experimentada" o tempo que 
o convidado quiser. O Concept Hotel ocorre entre os dias 20 e 25. "A gente vende o conteúdo, 
não o quarto", explica o empresário. Ele já levou convidados para áreas exclusivas em outros 
carnavais, quando promoveu a Amaralina Beach Lounge - também em Salvador.  
 
"Queremos fazer o relacionamento e também mostrar como é a nossa cobertura", diz Fabiane 
Meller, gerente de marketing do Terra. O portal está levando para o hotel os patrocinadores de 
sua cobertura em Salvador, que ocorre há nove anos - sendo há quatro, com camarote.  
 
Para o Hotel Mercure, a negociação com a MChecon foi apenas comercial mas, a gerente-geral, 
Carmem Ret, reconhece que, do ponto de vista de marketing, vai ser bom, pois haverá bom 
retorno de mídia espontânea. "Se for um sucesso, podemos repetir em outros hotéis", 
assegura.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 fev. 2009, Empresas & Negócios, p. C10. 


