
A DM9Rio anunciou a

contratação do redator

uruguaio Fernando De Clemente.

Escolhido como o Melhor Diretor

de Criação do Uruguai por

dois anos consecutivos pela

Latin Spots (2011 e 2012) e na

lista dos 25 criativos mais

premiados da América - também

segundo a Latin Spots (2011) - ,

Fernando estava à frente da

Criação da Lowe Ginkgo, onde

realizava criações para clientes

como Axe, Rexona, Knorr,

Skip, Cif, Renault, Anistia

Internacional, Antel e El País.

●

Como surgiu a parceria
entre o ex-jogador Ronaldo
e PokerStars.net?
Para nós, Ronaldo simboliza os

valores que procuramos em um

jogador de poker: capacidade de

pensar e agir estrategicamente,

empatia para entender o

adversário e compreender o seu

jogo e acima de tudo, dedicação

e fibra que levam ao sucesso.

Ronaldo, assim como PokerStars,

compartilha o mesmo entusiasmo

pelo esporte, então foi natural

que nos aproximássemos,

o que levou à parceria.

Quando e como será a
primeira partida dele?
O primeiro torneio ao vivo

de Ronaldo será no primeiro dia

do Latin American Poker Tour,

que acontece em São Paulo,

no dia 26 de abril, com jogadores

de todo o mundo. Antes disso,

ele vai estrear em um torneio

de poker online na Copa

Ronaldo de Pôquer, no

próximo dia 19, quando jogará

a mesa final com seus fãs.

Haverá ações na mídia
para divulgar a parceria?
Sim, teremos uma campanha

de mídia para o anúncio da

parceria que incluirá anúncios

de TV, peças publicitárias para

revistas voltadas ao pôquer

bem como veiculações online

em mídias de esportes.

Fale um pouco sobre como
funciona o PokerStarts.net.
Já há outras celebridades
brasileiras participando?
PokerStars opera o mais popular

site de pôquer online do mundo,

atendendo uma comunidade

global de mais de 50 milhões de

membros registrados. No Brasil,

além de Ronaldo, temos André

Akkari, campeão mundial e

vencedor do bracelete de prata

da World Series of Poker, que

integra o Team PokerStars Pro.

André Akkari é muito conhecido

na comunidade de pôquer

brasileira e tem se tornado

famoso na mídia mainstream. Ele

é membro do Comitê Organizador

para as cerimônias nos próximos

Jogos Olímpicos Rio 2016. C.M.

➤

A Dermodex lança a primeira
campanha com foco nas mães.
Com o mote “Dermodex tam-
bém cuida de quem cuida do be-
bê”, a marca inicia uma
série de ações de comuni-
cação que tem como obje-
tivo dedicar cuidado e
atenção especial às
mães. A criação é da Fis-
cher&Friends.

O filme da nova campa-
nha, que estreia na TV
aberta e fechada, produ-
zido pela Paranoid, retra-
ta um bebê cuidando cari-
nhosamente da sua mãe
em diversas situações, co-
mo a hora do banho, do
almoço e até na hora de
dormir. “Enquanto estão
grávidas, as mulheres
são o centro das atenções
de todo mundo. Porém,
quando nasce, o bebê se
torna o foco das aten-
ções, inclusive dela. Co-
mo essa é uma fase de in-
seguranças e incertezas,
isso tem um impacto
grande na auto estima
dessas mães”, disse o VP

de Planejamento da Fischer &
Friends, Murilo Lico.

O conceito da ação foi con-
cluído após um ano de pesqui-
sas. A Fischer&Friends realizou
dinâmicas de grupo, entrevis-
tas em profundidade e pesqui-

sas etnográficas com mães e
pessoas da chamada equipe de
apoio — babás, avós, cuidado-
ras de berçário, pediatras, en-
tre outros — nas regiões Nordes-
te, Sudeste e Sul do País. Algu-
mas das principais constata-

ções foram: a relação
mãe e bebê é narcísica,
ou seja, se o filho está
bem, a mãe também es-
tá. Outra coisa constata-
da é falta tempo para as
mães cuidarem de si.
Além disso, elas sen-
tem-se isoladas do mun-
do e têm saudades da an-
tiga vida social.

“O curioso é que a co-
municação da categoria
reforça isso e só fala do
bebê. Nossas pesquisas
indicaram que aí estava
o espaço para conquistar
o coração das mães: mos-
trar que elas também
precisam de cuidado nes-
sa fase”, afirmou Lico.

O plano de mídia en-
globa ainda anúncios
que serão veiculados
em revistas especializa-
das e uma ação na fanpa-
ge que trará dicas de cui-
dados pessoais.■

Submarino promove concurso no Facebook

Limppano realiza
campanha no RJ

EMPRESAS

A Limppano fechou parceria

com o “Rio Eu Amo Eu Cuido”.

A empresa vai adesivar mais

de 120 mil produtos com o selo

do movimento. Toda a linha

de luvas, vassouras e panos

multiuso das marcas Furatto e

Expert chegarão às gôndolas com

o mote que incentiva o cuidado

dos cariocas com a cidade.

JWT lança ação para
a Pernambucanas

A marca da Corte

Hopi Hari se une
ao Fusion Drink

A Submarino Viagens levará

um fã para uma viagem

a Araucanía, no Chile. O

concurso cultural “Araucanía —

Descubra e Explore!” ocorre

exclusivamente no Facebook

e convida os internautas a

completar a frase relacionadas

aos Mapuche, um povo indígena

do Chile e da Argentina. O autor

da melhor frase vai passar uma

semana na região, com direito a acompanhante. A empresa pretende

promover os destinos no seu e-commerce de pacotes turísticos.

Diretor para a América

Latina do PokerStars

Fotos: divulgação

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Novo redator da DM9Rio

A JWT criou a campanha

“Especial Jeans” para

Pernambucanas. O plano de mídia

envolve filme para TV, catálogo

que estará em todas as lojas

da rede e também encartado

em revistas e jornais, além

de veiculações em rádio, mídias

no metro em São Paulo e um

PDV especial para a campanha.

Durante o mês de abril,

o Fusion Energy Drink distribuirá

ingressos do Hopi Hari para

os clientes que adquirirem três

latas do energético em lojas de

conveniência. Serão 97 lojas

espalhadas por São Paulo.

O voucher vale de de 25 de

abril até 25 de junho.

A Casa Granado nasceu no Rio de Janeiro em 1870,
fundada pelo português José Antonio Coxito Granado.
Graças à qualidade de seus produtos, a marca tornou-se
fornecedora da Corte e teve no Polvilho Antisséptico
seu carro -chefe. No entanto, comercializou muitos
outros itens como Água de Colônia e o Pó de Arroz.

CRIATIVIDADE E MÍDIA

6 mil
É o número de prêmios que

a Liquigás distribuirá entre

televisores, fogões, bicicletas,

aspiradores de pó, celulares,

e outros. A ação faz parte da

promoção “60 Anos Liquigás”.

NO MUNDO DIGITAL

VAIVÉM

FERNANDO DE CLEMENTE

PARA LEMBRAR

COM A PALAVRA...

...JOSE DEL PIÑO

Mães ganham destaque em
campanha da Dermodex

18 Brasil Econômico Terça-feira, 9 de abril, 2013
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 abr. 2013, Empresas, p. 18.
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