
Como é a nova ação da 
Casa Cor? Qual conceito foi 
usado na campanha? 
O conceito da campanha nacional 
e internacional de Casa Cor em 
2013 é "Um olhar muda tudo" 
reforçando as múltiplas 
possibilidades de interpretação 
que um evento como Casa Cor 
pode proporcionar. Tanto para 
profissionais participantes, bem 
como para o público visitante que 
vê Casa Cor de diversas formas, 
sob diferentes olhares. Para 
ilustrar, a campanha traz peças 
clássicas do design assinados por 
grandes artistas que, com 
certeza, foram concebidos sob 
um "novo olhar", tornando-as 
únicas e memoráveis. 

Qual o plano de mídia? 
Haverá divulgação na TV, 
internet, rádio, impresso? 
Uma campanha é Institucional 
de Casa Cor, que ganha 
desdobramentos regionais nas 
cidades e países onde acontecem 
os eventos, ao longo do ano 
inteiro. O plano de mídia inclui: 
impressa em revistas nacionais 
como Veja, Exame, Casa Claudia, 
Arquitetura e Construção, 
Claudia, Elle, entre outras. Além 
disso, ganha reforço regional 
nos veículos impressos locais na 
proximidade do evento. Também 
temos um plano de mídia online, 
redes sociais, spots em rádios 
e veiculação de filme de TV. 
Prevemos ainda a realização 
de concursos culturais, bem 
como ações em redes sociais. 

Quais novidades o público 
pode esperar da edição 
de 2013 da Casa Cor? 
Além de um time de renomados 
arquitetos selecionados por um 
Comitê Curador, formado por 
Claudia Moreira Salles, Waldick 
Jatobá, Tuca Reinés, Roberto 
Dimbério e Cristina Ferraz, entre 
os quais já confirmaram presença 
Sig Bergamim, David Bastos e 
Roberto Migotto, os visitantes de 
Casa Cor 2013 podem esperar 
uma Casa Cor focada 100% no 
Morar com soluções para casas, 
lofts, apartamentos e estúdios. 
A arte e o design também vão ser 
destaque. 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 mar. 2013, Empresas,  p. 27.




