
A Ketchum Sports &

Entertainment anunciou a

contratação de Felipe Soalheiro

como como diretor de Esportes.

Bacharel em Gestão Estratégica

do Esporte com especialização

em Marketing Esportivo pela

New York University, Soalheiro

tem experiência na gestão de

plataformas integradas de

esportes e planejamento e

comercialização de patrocínios.

Ele possui passagens pelos

departamentos de marketing

do Clube Atlético Mineiro

e do Esporte Clube Pinheiros.

●

Como será o 10º
Encontro de Mulheres?
O maior evento voltado para o

público feminino do Brasil. Assim

pode ser definido o 10º Encontro

de Mulheres Pague Menos

realizado pela rede de farmácias

Pague Menos na cidade de

Fortaleza (CE). Mais de 2 mil

profissionais estão envolvidos

direto e indiretamente na

organização do evento, que

reunirá 12 mil participantes.

A programação desta edição

prevê dois shows com Padre

Fábio de Melo e Elba Ramalho.

Qual a participação das
Farmácias Pague Menos
nesta ação? Vocês entram
como patrocinadores?
Farão ativações com
o público no evento?
A rede das farmácias Pague

Menos é a idealizadora,

produtora e executora do evento.

Os colaboradores são envolvidos

e divididos em equipes. Ao todo

são 22 equipes que cuidam de

cada detalhe, desde a captação

de patrocinadores, a qualidade

do som passando pela recepção,

animação e a seleção de

palestrantes e atrações.

A nossa intenção é garantir

que o cliente encontre

no evento o mesmo atendimento

atencioso que encontra

na farmácia que frequenta.

Quanto a marca investe neste
tipo de marketing por ano?
Nós investimos R$ 3 milhões

em ações publicitárias.

Haverá ações convidando
as pessoas a irem ao
evento? Panfletos, ações
na internet, filme na TV?
Sim. A Pague Menos preparou

uma campanha nacional de

divulgação, onde mostra as

atrações turísticas de Fortaleza

e a grandiosidade do evento.

A campanha já está sendo exibida

pela Globo, SBT, Record,

Band e Rede TV, rádio, revistas,

jornais, pontos de vendas e nas

redes sociais Twitter e Facebook.

Inclusive foi criada uma

fanpage da rede exclusivamente

para o evento. C.M.

➤

Desde janeiro deste ano, o CNA
está trabalhando o conceito “a
cada aula um sucesso, a cada su-
cesso uma comemoração” em
sua nova campanha publicitária
e agora, com o objetivo de enga-
jar seu público e ganhar força
no ambiente online, a rede de
idiomas, em parceria com as
agências Giovanni+Draftfcb e
Urban Summer, desenvolveram
o hotsite “Dança da Vitória”.

Por meio da ferramenta, o in-
ternauta pode escolher uma das
sete comemorações que mais se
identificar, ilustradas por dife-
rentes personagens, para cele-
brar as conquistas do dia-a-dia.
Além disso, é possível comparti-
lhar o gif animado nas redes so-
ciais. “Com esta ação, pretende-
mos ampliar o alcance de nossa
campanha explorando o concei-
to de Comunicação 3600 e levar
nosso público ao universo digi-
tal”, explicou o diretor de Marke-
ting do CNA, Leonardo Cirino.

A ideia do hotsite é simples: o
usuário escolhe a imagem que
mais lhe agrade e em cima dela
escreve o motivo da sua come-
moração, por exemplo, “sou o

novo contratado da empresa
tal”, “passei no vestibular”,
“sexta-feira tem happy hour”,
entre outros.

 “O diferencial da ação ficou
por conta da customização dos
gifs e compartilhamento nas re-
des sociais, trazendo grande vi-
sibilidade nos canais sociais. Is-
to mantém o público alinhado
com o alvo da campanha. Que-
remos que essas comemorações
se transformem em viral na in-

ternet”, declarou o sócio-dire-
tor de atendimento da Urban
Summer, Caio Bamberg.

Na primeira parte da ação, fo-
ram criados dois filmes para vei-
culação em TV, cada um com 30
segundos de duração, que tra-
zem situações em que pessoas
celebram pequenas vitórias do
dia a dia, como “entender uma
reunião em outro idioma” ou
“conseguir entender a letra da
sua música favorita”. ■

Extra inaugura nova seção em seu site

Garoto dá a cliente
ingressos da Copa

EMPRESAS

A Garoto dará ingressos para a

Copa das Confederações por

meio da promoção “Vai Garoto,

Achou Ganhou”. Centenas

de produtos da marca terão

bilhetes dourados no interior

das embalagens. As cédulas dão

direito a um par de ingressos para

um jogo do Brasil na competição.

A ação vale até o dia 20 de maio.

Bayer apoia evento
de saúde animal

Vídeos caseiros

Harley quer cliente
como parte do grupo

O Extra passará a oferecer

produtos da linha têxtil no

seu e-commerce. A partir da

próxima sexta-feira (8), o site

www.extra.com.br ganhará uma

seção dedicada a produtos de

vestuário, acessórios e calçados,

totalizando cerca de 100 itens. O

serviço chega com a nova coleção

Outono Inverno 2013 da rede, que

conta com uma linha exclusiva do

estilista Marcelo Sommer. Também será possível fazer a aquisição pelo

Televendas (tel SP: 11 4003-0363; outras regiões tel: 0xx11 4003-0363).

Diretora de marketing e compras

das Farmácias Pague Menos

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Diretor de esportes da Ketchum

Sports & Entertainment

A Bayer está patrocinando

a Conferência Internacional

de Comportamento e Saúde

Animal na Pet Show 2013.

O objetivo da empresa é

aproveitar a potencialidade

do evento para expor sua

estratégia de posicionamento

no mercado de produtos

para animais de estimação.

A ação “The Real Test Ride”

criada pela agência Moma para

a Harley-Davidson convida os

consumidores a sentirem o

universo da marca. Por isso,

o cliente que fizer test drive com

uma motocicleta vai se deparar

com 60 “harleyros” que surgirão

do nada no meio do trajeto.

Fotos: divulgação

FIZ TV era o nome do canal pago do Grupo Abril,
que pretendia ter programação inteiramente
formada por vídeos enviados pelo público.
A empreitada acabou durando pouco, mas
a campanha de lançamento é lembrada
até hoje pela graça das cenas e dos personagens.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

100
É o número de escritórios que

WPP possui no mundo após o

anúncio da fusão das agências de

ativação OgilvyAction e G2.

Agora, eles estão presentes em

56 países, inclusive no Brasil.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

FELIPE SOALHEIRO

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

PATRICIANA Q. RODRIGUES

CNA lança hotsite para
versão on-line de campanha
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 mar. 2013, Empresas,  p. 27.




