
AMix Brand Experience
anunciou as contratações de

Karen Starobole e Renata Blois.
Formada em Turismo e Eventos
pela Universidade Paulista, Karen
já atuou nas agências OnzeMC e
BFerraz, onde assinou jobs para
grandes clientes como Petrobras
e Ambev. Ela será gerente de
Operações. Já Renata, assume
o cargo de gerente de Produção.
Ela é formada emAdministração
de empresas pela Universidade de
São Paulo e foi responsável por
shows como os do Seal, Andrea
Bocelli, Diana Krall e Joss Stone.

●

O mercado de música eletrôni-
ca deve crescer 15% sobre o ano
ano passado, quando movimen-
tou R$ 1,95 bilhão. Diante desta
projeção, muitas agências sur-
gem em busca de novos artistas
e de novos festivais. De olho
neste mercado, a Entourage
tem conquistado cada vez mais
espaço dentro e fora do Brasil.
Responsável pela produção do
Kaballah, que em 2013 chega a
sua nona edição, a Entourage
surgiu da fusão das agências
Crash e Smart Biz.

De acordo com um dos só-
cios Guga Trevisani, o Brasil es-
tá começando a apreciar este ti-
po de evento. “Antes as produ-
toras iam atrás de festivais in-
ternacionais para importar a
marca e produzir aqui no Bra-
sil. Hoje, as coisas já estão se in-
vertendo”, disse Trevisani.

Atrás de grandes talentos, a
Entourage emplacou três atra-
ções para a Lollapaloosa 2013,
que acontece em março no Joc-
key Club, em São Paulo.

O DJ Bruno Barudi será um
dos profissionais que dividirão
o palco com bandas como
Pearl Jam e Killers.

O faturamento da agência ul-
trapassou R$ 1 milhão em 2011
apenas com a produção de festi-
vais e com a administração da
carreira de novos músicos. Para
o próximo ano, a Entourage pre-
tende dobrar este número.
“Contamos com o patrocínio de
algumas empresas e com a par-

ceria de outras grandes produto-
ras”, afirmou o sócio.

De acordo com Trevisani, os
maiores festivais nos Estados
Unidos reúnem cerca de 150
mil pessoas.

Aqui no Brasil, ele cita como
referência o Skol Beats como
uma das festas que chegou per-
to deste número. “Os brasilei-
ros apreciam a música eletrôni-
ca e esperam por festivais cria-
tivos”, concluiu. ■
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TicketpremiacomXbox“BrincadeiradeCriança”

VivousaTufãocomo
garoto-propaganda

8
milhões

Vocês lançaram há dois anos
o Le Club Accorhotels, o
programa de fidelidade da
rede. Pela primeira vez, vocês
escolheram um embaixador,
o ex-jogador Raí. Como foi o
processo de escolha?
A escolha do ex-jogador como
embaixador do programa foi
motivada por sua excelente
imagem. O Raí é uma figura
pública com uma carreira
construída por uma imagem
global bastante positiva, ancorada
em elementos como carisma,
solidez, confiança e notoriedade.
Conceitos que o nosso o
programa de relacionamento
também compartilha.

A parceria entre vocês vai
durar até 2014. Tem alguma
coisa a ver com a Copa do
Mundo que acontece no Brasil?
Com certeza. O nosso foco
é abrir mais de 100 hotéis
com a bandeira Accor nos
próximos dois anos. Vamos focar
o Raí em ações no exterior para
trazer turistas para os nossos
quartos. É importante dizer que
a figura de um embaixador
é uma iniciativa inédita em
programas de fidelidade e faz
parte da estratégia do programa
para criar notoriedade quanto
aos seus benefícios e diferenciais,
dentro e fora dos hotéis.

Como será a ação de
marketing?
Nós teremos filme na TV aberta
e também focaremos na mídia
offline. Teremos anúncio em
revistas segmentadas e também
uma forte ação nos voos da TAM.
A agência que nos auxiliou
na ação foi a RockerHeads.

Além do embaixador,
podemos adiantar alguma
novidade para o público do
programa de fidelidade?
Como todas as ações são globais,
não posso adiantar nada.
Mas em novembro prometo que
vocês encontrarão novidades.
Carolina Marcelino

AndersonSilva fecha
contratocomaNextel

Cigarrofinosatisfaz?

é o número de views no YouTube
que o filme “Strip da Gisele”
atingiu em pouco mais de
uma semana. A ação faz parte
da campanha da Oral B para
o lançamento de 3D White,
produto para clareamento dental.
O vestido usado pela modelo
será leiloado no Facebook,
até o dia 22 de outubro.

FilmedaGVTdestacaas
vantagensdabanda larga

A Ticket lançou um
concurso no Facebook em
comemoração ao 12 de
Outubro. A campanha
“Brincadeira de Criança”
desperta a memória e o
olhar atento do internauta.
Imagens distorcidas de
brinquedos que fizeram
sucessos em diversas épocas serão postadas na fanpage e o vencedor
será quem descobrir o nome correto de cada um deles. Entre os prêmios
estão: ingressos para o Hopi Hari, caixas de experiências SmartBox
Aventura e Lazer e, por fim, um Xbox.

A Vivo usa o sucesso da novela
Avenida Brasil para promover a
internet. O ator Murilo Benício
aparece em umwebfilm, criado pela
agência VML, em parceria com a
Y&R, falando o quanto é importante
se conectar todo dia, fazendo
referência ao seu personagem
Tufão — que era traído, e não sabia.

Gerente de operações e gerente de
produção daMix Brand Experience

O lutador Anderson Silva fechou
contrato com aNextel para sua
próxima luta no UFC 153, que
acontece no Rio de Janeiro, dia 13
de outubro, contra o americano
Stephan Bonnar. O nome da Nextel
será estampado no calção e na
camiseta do campeão. A operadora
ainda vai ter um camarote na arena.

Diretor de marketing,
distribuição e vendas
da Accor para América Latina

Fotos: divulgação

Estreia nesta semana o filme
da GVT: “Obséquio”, que dá
continuidade ao posicionamento
da operadora “Você no futuro,
hoje”. Criado pela Loducca,
a peça traz o ator Alexandre
Borges mostrando os benefícios
da banda larga da empresa.

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

A propaganda de cigarro sempre associou a marca a
símbolos de riqueza, como carros e iates. Porém, para

lançar o Chanceller, a agência Caio Domingues criou um
filme em que Pedrinho Aguinaga — em 1977 eleito o
homem mais bonito do Brasil no programa de TV do
Flávio Cavalcanti — brincava com todo esse status.
No final, ele perguntava ao público onde estavam os
produtos de ostentação. E então, ele já emendava

sem dar tempo para a resposta: “E precisa”?

COMAPALAVRA...

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

KAREN E RENATA BLOIS

PARA LEMBRAR

...EMMANUEL BADUART

Entourage busca talentos para
festivais demúsica eletrônica
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 27.




