
A Tribo Interactive acaba

de anunciar um reforço em

seu núcleo de atendimento com

a contratação da publicitária

Sabrina Giorgi. Formada em

Publicidade e Propaganda, com

pós-graduação em Marketing,

Sabrina possui uma grande

expertise na área, adquirida

com passagens por agências

como Tesla, iThink e Cubocc.

Na Tribo, a publicitária

assume o posto de Gerente de

Atendimento no time liderado

pela Diretora de Atendimento e

Negócios da agência, Cléa Klouri.

●

Como é a nova campanha
da Diageo? Em qual produto
vocês estão investindo?
A Diageo, líder em bebidas

alcoólicas Premium, está

investindo em sake, motivada

pelo crescimento da categoria

no Brasil, que em 2012 cresceu

21% em relação ao ano anterior,

de acordo com dados da IWSR

— International Wine & Spirit

Research.O novo posicionamento

da marca JUN Daiti quer inspirar

as pessoas a voltarem a ter

boas conversas resultou na

campanha “JUN Daiti Junta

boas conversas”. É a primeira

vez que a multinacional investe

em uma grande campanha

para marca JUN Daiti (com

filme-manifesto nas redes sociais

e aplicativo para smartphones).

Como será a veiculação
da ação na internet?
O filme-manifesto, inspirado

nas boy bands dos anos 90,

estreia na fan page da marca no

Facebook e no brandchannel no

Youtube, e essa semana começa

a ser veiculada nos principais

veículos digitais. O vídeo conta

a história de amigos que viveram

a adolescência na década

de 90 quando o gadgets não

atrapalhavam os encontros entre

amigos, mas que hoje têm seus

momentos impactados por eles.

JUN Daiti convida o público

a deixar o celular de lado

valorizando a conversa nas

situações simples do dia-a-dia,

como happy hours entre amigos.

No final de abril, a marca

também vai lançar um aplicativo

para celulares, o JUN Daiti

Modo Conversa. De forma

bem-humorada, o app bloqueia

ligações, SMS e o acesso à

internet do celular por tempo

determinado, incentivando

os usuários a conversarem

sem serem interrompidos.

Haverá ações em PDV,
baladas, supermercados?
Ainda para esse semestre, JUN

Daiti vai trazer muitas novidades

aos consumidores. Por exemplo,

em maio, nos bares da capital

paulista, por meio de uma

parceria com o Cine Boteco. C.M.

➤

O Azeite Andorinha anunciou
uma campanha de marketing
inéditas para a marca. A expec-
tativa para 2013 é crescer pelo
menos 23%. Todas essas parce-
rias fazem parte da estratégia de
publicidade para este ano da
portuguesa Sovena, detentora
da marca, cujo investimento é
30% maior do que o investido
no ano anterior.

A empresa fechou parceria
com a revista Caras e patrocina-
rá a Caras Silver Collection, sé-
rie de utensílios de cozinha que
os leitores recebem juntamente
com a revista. “Estamos felizes
com esta nova parceria, a Caras
é uma das principais publica-
ções no Brasil, país em que o
mercado de azeites está em ex-
pansão. Este ano teremos mui-
tas novidades para os consumi-
dores do Azeite Andorinha. Es-
ta parceria é algo inédito para
nós, já que vai além dos anún-
cios tradicionais na revista”, ex-
plicou o diretor regional da So-
vena para a América Latina, Vas-
co Campos.

Além disso, o Azeite Andori-
nha estará pelo terceiro ano se-

guido no programa Mais Você,
da apresentadora Ana Maria Bra-
ga, com a “Andorinha Dori-
nha”. O sucesso foi tanto que a
parceria com a Rede Globo se es-
tendeu para a novela Flor do Ca-
ribe. A participação acontecerá
por meio de product placement
ao longo da trama. “Trata-se de
um novo momento para o Azei-
te Andorinha e marca uma nova
etapa em nossos investimentos
de mídia”, contou o gestor de
negócios da Sovena para a Amé-

rica Latina, Nuno Miranda.
As campanhas que acontece-

ram ao longo do ano foram cria-
das pela agência NBS. A estreia
acontece na edição da revista
de 22 de março, em uma ação
com a renomada chef Helena Ri-
zzo. O primeiro anúncio será
em comemoração a Páscoa e foi
criado por Mikael Santos, Ricar-
do Merhi e Rafael de Miranda,
com direção de criação de Car-
los André Eyer, Cassio Faraco,
André Lima e Pedro Feyer. ■

B2W Digital firma parceria com Globo Marcas

Rede AD Shopping
investe em ação

EMPRESAS

A nova campanha da agência

M&C Saatchi F&Q será estrelada

pela atriz Paolla Oliveira.

Esta ação irá abranger 12 dos

27 shoppings administrados

pela rede AD Shopping.

O plano de mídia inclui veículos

impressos, TVs abertas e

fechadas, além de rádio, portais

de internet e redes sociais.

Wizard sorteia bolsas
em voo da Azul

Cotonete no Brasil

300 ml produz
filme do Rexona Men

A Globo Marcas, master licenciada

para a Copa das Confederações

e da Copa do Mundo da FIFA

Brasil 2014, anunciou a B2W

Digital como a responsável pela

operação de e-commerce, que

começará em maio. A empresa,

resultado da fusão entre a

Americanas.com e o Submarino,

é líder em comércio eletrônico

no Brasil. Até agora, já são

45 empresas parceiras licenciadas, que serão responsáveis por

um volume de, aproximadamente, 1.500 produtos oficiais diferentes.

Diretora de marketing da Diageo

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Equipe de atendimento

da Tribo Interactive

A Wizard firmou parceria com

a Azul Linhas Aéreas que

resultou em uma oferta inédita

no segmento. Durante os dias 20,

21 e 22 de março, os passageiros

da Azul serão surpreendidos

em pleno voo com o sorteio

de cursos Free Flights, aulas

ministradas em qualquer

unidade Wizard do Brasil.

A dupla 300 ml assina a

direção do novo comercial criado

pela agência argentina Ponce,

de Buenos Aires, para divulgar

mundialmente o desodorante

masculino Rexona Men

Aquashield, da Unilever. O filme

poderá ser conferido em versão

em espanhol e em português.

Fotos: divulgação

A Johnson & Johnson trouxe o Cotonete para
o Brasil na década de 70. Para lançá-lo, foi criado o
Homenzinho Azul, que era um tipo gordinho, peludo
e que dançava ao embalo de jazz ao sair do banho.
O slogan fazia a ponte entre o mundo adulto e o
infantil: “Gente grande também precisa de carinho”.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

2 milhões
É o número de fãs que

o GNT alcançou no Facebook.

Para celebrar, o canal está

promovendo uma campanha

em prol de uma ação social junto

com a Anistia Internacional.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

CLÉA E SABRINA

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...TÂNIA CÉSAR

Andorinha quer crescer 23%
e aposta em novela da Globo

24 Brasil Econômico Quinta-feira, 21 de março, 2013
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 mar. 2013, Empresas, p. 24.




