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EMPRESAS

5 milhões
É o número de pessoas que não
assistem televisão nos EUA.
Segundo um estudo da Nielsen,
67% dessas pessoas acessam
informações em outros meios,
como computador e tablet.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

Grazi Massafera é a nova
estrela da campanha da Vivo
Fotos: divulgação

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

COM A PALAVRA...

A Imaginarium fechou parceria
com a M&M’s para a Páscoa.
Durante o mês de abril, a rede
distribuirá 9 mil itens de
chocolates para os clientes.
Na compra de uma almofada
massageadora — R$ 99,90 —,
o cliente ganha um Kit Páscoa
recheado com chocolates
M&M’s, Twix e Sneakers.
...BERNARDO TAVARES

Sorvete Skol chega
aos bares de SP e RJ

Gerente de marketing da Telmart

A Skol iniciou no fim de semana
a venda do Sorvete Skol em bares
selecionados do Rio de Janeiro
e de São Paulo. O produto é
uma edição limitada que virá em
potes de 150 ml e tem preço de
R$ 5,00. Ao todo são 38 pontos,
sendo 27 em São Paulo e
11 no Rio. A criação é da Bullet,
do Grupo Talkability.

Qual o conceito da
campanha da empresa?

Boticário marca
presença no SPFW
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O conceito do programa
é inédito e audacioso no mercado
de integração brasileiro.
O objetivo é estar mais próximo
dos clientes do Rio de Janeiro
e de São Paulo, praças que
concentram 95% da carteira
de consumidores da Telmart.
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Pelo terceiro ano, O Boticário
será o principal patrocinador
do São Paulo Fashion Week.
A empresa terá um lounge
totalmente aberto ao público
e com serviços gratuitos. A marca
irá oferecer ilhas de maquiagem
onde os fashionistas poderão
fazer looks com itens da marca.
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Enfim ele chega a um prédio
com apê detonado. Mas, quando vê Grazi entrando no apartamento vizinho, afirma: “Mas
tem potencial, viu?... uma reforminha...”
Além dos filmes para TV
aberta, a campanha contempla
spots de rádio, mídia out-ofhome, anúncios de mídia impressa e desdobramentos digitais assinados em parceria com
a Wunderman. Também serão
realizadas ações regionais. ■

O investimento será feito em
marketing de relacionamento.
O valor será distribuído
em ações que serão
realizadas ao longo do ano.

E o plano de mídia?
Será TV, internet,
comunicação interna?
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“Nosso objetivo é ressaltar
que o Vivo Sempre oferece o
melhor custo-benefício do mercado e é o produto certo para
quem quer ou precisa estar conectado o tempo todo”, afirmou o diretor de criação da
Y&R, Eugênio Mohallem.
Já no segundo filme, um homem procura apartamento e
usa os recursos do celular para
contar para a esposa o que acha
dos imóveis: um é pequeno, no
outro a vista é medonha, etc.

A Telmart está investindo
R$ 500 mil em marketing?
Como esse dinheiro
será distribuído?
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A Vivo reforça a sua presença
no segmento de pré-pagos
com nova campanha do Vivo
Sempre. Com a assinatura da
agência Y&R, os filmes apresentam o novo conceito “Use Muito. Pague pouco” e trazem participações especiais da atriz
Grazi Massafera.
Voltado para clientes Vivo
Pré e Vivo Controle, o produto
Vivo Sempre permite falar com
qualquer Vivo do Brasil (em ligações locais ou DDD) por apenas R$ 0,05 por minuto. De
acordo com a diretora de Imagem e Comunicação da Vivo,
Cris Duclos, a campanha reforça o benefício de o cliente poder fazer muitas ligações e se
conectar o tempo todo pagando pouco sempre.”
No primeiro comercial, um
rapaz está na banca de revista
apreciando a foto de Grazi em
uma revista e decide ligar para
a atriz e dizer como ela é linda.
Grazi agradece, mas pergunta
como ele conseguiu aquele telefone. “Ah, eu não sabia... Eu
apenas fui ligando, fui ligando
e ligando...”, diz o rapaz.

Imaginarium faz
parceria com M&M’s
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Minha Caloi

PATRICIA BARCELOS
Nova diretora da área de vendas
da RealMedia Latin America

Patricia Barcelos, diretora
regional do THE MIG
(The Media Innovation Group)
para América Latina, acaba
de assumir também a área
de vendas da RealMedia
Latin America. Barcelos, que
é presidente do Comitê de
Ad Networks & Ad Exchanges
do IAB Brasil, atua há mais
de 12 anos no mercado digital,
tendo acompanhado de
perto o crescimento da web
brasileira e trabalhado em
empresas de destaque como
Lew Lara, JWT e Gringo.
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A Holland Alliance lançou
uma página no Facebook em
português com dicas sobre
a Holanda para incentivar
o turismo brasileiro no país.
Outra novidade é o lançamento
do aplicativo “Visit Holland”,
que oferece conteúdo
personalizado da região,
fornecendo informações sobre
cidades holandesas, regiões, atrações, lugares e museus. Cada
internauta pode criar um perfil “A Minha Holanda” e navegar
de acordo com suas preferências criando um itinerário pessoal.

Quais projetos podemos
adiantar para 2013?
Iremos oferecer aos clientes,
o clube do Poker, com três
encontros ao longo do ano, além
de convites para participação
em eventos internacionais,
espetáculos, happy hours e cafés
da manhã, em São Paulo e no Rio
de Janeiro. O primeiro encontro
será este mês, em São Paulo,
comandado por André Akkari,
um dos mais famosos jogadores
profissionais em atividade
no país. Akkari começou sua
carreira no poker em 2005.
Dois anos depois, foi convidado
a fazer parte do principal time
de jogadores na modalidade no
mundo, o ‘Poker Stars Team Pro’.
Em 2011 venceu a principal etapa
da World Series of Poker (WSOP),
se consagrando campeão
mundial na modalidade.
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Holanda entra no Facebook e lança aplicativo

A campanha “Não esqueça a minha Caloi” mostrava
um simpático personagem animado que explicava
para as crianças como fazer com que os pais não
se esquecessem de comprar a bicicleta da marca.
A estratégia do jovenzinho era espalhar bilhetes
como lembretes por toda a casa.

Os eventos serão divulgados
via assessoria de imprensa,
murais e no site da empresa.
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Quais as vantagens
desta estratégia?
Com essa estratégia, queremos
nos destacar no mercado
de TI e Telecom e proporcionar
aos nossos clientes, momentos
únicos. Dessa forma, também
reforçamos o conceito
de grande parceria. C.M.
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 mar. 2013, Empresas, p. 32.

