
A JWT Brasil anunciou
Ricardo John como o novo

Chief Creative Officer (CCO).
Ele está na agência há um
ano na diretoria executiva
de criação, em que esteve à
frente de importantes projetos
para anunciantes como HSBC,
Coca-Cola, Pernambucanas,
Raízen, Ford, Johnson &
Johnson e Microsoft.
Anteriormente, John passou
por agências como Ogilvy,
Talent, Age e Africa. Também
ocupou uma cadeira na
diretoria da Giovanni+Draftfcb.

●

Para ampliar sua fatia no merca-
do brasileiro, o whisky Chivas,
no portfólio da francesa Per-
nord Ricard, dona da vodca Ab-
solut, preparou uma série de
ações para o 40º Festival de Ci-
nema de Gramado, que vai até
18 de agosto. O objetivo é ofere-
cer experiências de luxo aos fre-
quentadores do evento e con-
quistar novos consumidores pa-
ra sair dos atuais 14,6% de sha-
re. O patamar no qual deseja
chegar, porém, não é revelado.

Quem estiver em Gramado
acompanhando o Festival, en-
contrará um QG da marca no
Hotel Serrano. Lá, haverá algu-
mas atividades envolvendo o
público. Além disso, os frequen-
tadores poderão degustar os di-
ferentes tipos de whisky.

Mas a grande novidade du-
rante o evento será o lançamen-
to da “Night Bottle”, que é uma
garrafa de 1,5 litro desenvolvi-
do especialmente para eventos
e baladas.

“O lançamento será mun-

dial, mas o Brasil será o primei-
ro país a receber o nosso produ-
to”, disse a gerente de Marcas
Super Premium da Pernod Ri-
card Brasil, Karen Erlich.
A escolha do Brasil para a apre-
sentação da nova embalagem
não foi aleatória. De acordo
com Karen, o país foi o mercado
em que as vendas mais cresce-
ram no ano passado.

A estratégia de marketing da
companhia será de 360º. Além

das ações offline, a marca Chi-
vas vai interagir com os consu-
midores pela internet.

Com o objetivo de atingir o
público jovem, a marca criou
um perfil no Facebook. “Já te-
mos mais de 300 mil fãs”, come-
morou Karen.

Sem revelar valores, a marca
a adiantou que em setembro no-
vas ações serão lançadas no
país, nos pontos de vendas, no
meio digital e na televisão. ■
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Como funciona a franquia
digital? As pessoas
pagam para usar a
ferramenta de vocês?
A G3W Concept consiste
em um sistema de franquia
virtual e esta modalidade
de franchising está em plena
expansão no Brasil, sendo
uma boa opção para
quem pretende abrir um negócio,
sem precisar investir muito.
Quando comparamos a atividade
de uma franquia virtual com
a de uma franquia tradicional,
temos vários pontos a favor
do e-franchising, entre eles
o baixo Investimento inicial.

O crescimento do e-commerce
tem ajudado vocês?
As pessoas estão mais abertas
para esta tecnologia on-line?
Sim. Com o crescimento do
e-commerce, empreendedores
querem vender seus produtos
pela internet, o que facilitou
muito a venda de uma de nossas
soluções que é a G3W Store.
A plataforma é um sistema
e-commerce desenvolvido
para pessoas e empresas que
querem começar a empreender
na web com mais segurança
e profissionalismo, somado a
um atendimento personalizado
do franqueado, integração
com módulos de pagamentos
terceirizados de empresas como
UOL, Pagamento Digital, PayPal,
além de integração com Facebook
e Twitter e ao suporte técnico da
própria franqueadora.

Quanto a G3W cresceu
e quanto está
investindo em 2012?
A empresa cresceu 324,27%
em 2011 em relação a 2010 e,
de janeiro a julho deste ano, já
registrou alta de 228,90% em
relação ao mesmo período do ano
anterior, o que nos motivou
e fortaleceu. Por este motivo, já
investimos cerca de R$ 600 mil
em uma nova sede, em estrutura
de servidores e contratações.
Devemos investir até o final
deste ano, mais 80% deste
valor. Carolina Marcelino

Electrolux lançaaplicativodedecoração
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Estreiam nesta semana os
novos comerciais da Nextel,
que foram criados pela Loducca
e produzidos pela O2 Filmes.
Protagonizam os filmes o
fundador do Buscapé, Romero
Rodrigues, o jogador de vôlei
Ricardinho e o cantor Renato
Vianna, famoso na internet.

Aviancaestreia
campanha institucional

Atravésdotempo

de fãs no Facebook, foi quanto
a Centauro conseguiu atingir.
Este número coloca a página
da marca como a maior da rede
social na América Latina entre
empresas de varejo esportivo.
Em janeiro de 2011, a Centauro
intensificou sua atuação nas
redes sociais, integrando seu
perfil ao e-commerce da loja.

Kraft reforça linha
semaçúcardeHalls

A Electrolux desenvolveu um
aplicativo para smartphones
e iPad que disponibiliza
ferramentas para auxiliar
na decoração da casa, como
um catálogo de produtos e
um guia com dicas de cuidados
e manutenção para o lar.
Com o aplicativo é possível
pré visualizar a disposição de
quadros, simular a aplicação de
azulejos e tintas ou testar como ficaria determinada estampa
em uma parede. O programa tem a assinatura da LK Agência.

Presidente da G3W Concept

JWT promove Ricardo John
a Chief Creative Officer (CCO)

Com a assinatura “Aqui todo
mundo voa bem”, a Avianca
lançou sua nova campanha
institucional. A ação foi criada
em parceria pela agência RAPP
e filmada pela produtora Black
Maria. O filme será veiculado nos
canais on-line, cinemas, mídia out
of home, rádios e redes sociais.

Alexandre Rezende

A Kraft ampliou a linha Halls XS
e lançou o sabor melancia sem
açúcar. Outra novidade é que
a bala será mais adocicada e
a refrescância será moderada,
diferente dos outros sabores.
A XS já é encontrada
em cereja, mentol e extraforte.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Uma embalagem que atravessou décadas com o mesmo
formato foi o do Melado Fios de Ouro, que existe desde
1923 em potes de cerâmica. Com a tampa vermelha,

rótulo verde e grafia simples, o produto feito
a partir da cana-de-açúcar ainda é usado para adoçar
sobremesas, iogurtes e salada de frutas, entre outros.
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Chivas busca conquistar o
público do Festival deGramado
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




