
TAM Viagens propõe novos 
olhares aos consumidores 

Campanha desenvolvida pela Rede106 

om o conceito "Viajar é ver 
o mundo com novos olhares. 

Qual o seu?", a TAM Viagens 
lança campanha, assinada pela 
agência Rede106, que destaca o 
prazer de viajar e a qualidade da 
atuação da companhia. 

O conceito, que passa a in-
tegrar toda a comunicação da 
marca, pretende destacar que 
antes de levar qualquer pessoa 
a algum lugar do mundo é pre-
ciso conhecer não apenas seu 
destino, mas principalmente o 
passageiro. 

Para marcar esta nova fase, 

a TAM convida as pessoas a en-
viar imagens de suas experiên-
cias de viagem para que possam 
ser utilizadas na campanha. Os 
interessados em participar de-
vem cadastrar suas fotos no site 
(www.tamviagens.com.br). 

De acordo com Fernanda 
Flandoli, vice-presidente de Es-
tratégia da Rede107, a idéia é 
conseguir boas fotos, cada uma 
com a bagagem emocional e o 
olhar diferenciado de cada pes-
soa. As imagens serão selecio-
nadas e utilizadas em todas as 
iniciativas de comunicação da 
marca até o final do ano. 

A campanha conta com mí-
dia impressa, ações online, ma-
terial de PDV, marketing direto, 
além de um filme de 30 segun-

dos, que será veiculado nas prin-
cipais emissoras de TV aberta. 

Uma das peças traz um ma-
nifesto e ressalta que uma via-
gem não começa no aeroporto 
ou quando se sai de casa e sim 
bem antes, na imaginação de 
cada pessoa. O texto diz: "Para 
quem leva curiosidade e um 
olhar atento na bagagem, o mun-
do, apesar de redondo, continua 
cheio de cantos misteriosos. 
Lugares para desvendar, pratos 
para provar, mares para mergu-
lhar", destaca o anúncio. 

  
vários destinos, como Bariloche, 
Miami, Arraial D'Ajuda e Or-
lando. A locução destaca: "Cada 
pessoa vê uma viagem de uma 
maneira. Nós vemos da sua". 

http://www.tamviagens.com.br
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