
Campanha da Citroën deixa Rolling Stone ainda mais rock 
  
Criada pela Havas WorldWide para lançar o Citroën C4 série especial RockYou, a ação inédita 
faz o consumidor literalmente quebrar uma guitarra para conseguir ler sua revista.  
 
A Citroën, a Havas WorldWide e a Rolling Stone se uniram para criar uma ação exclusiva 
convidando os leitores da revista a ter uma atitude muito Rock’n’Roll. Para lançamento da 
série especial C4 Rock You, versão do modelo equipada com som de alta potência, mil 
assinantes de São Paulo receberão no mês de agosto sua revista numa caixa de madeira 
customizada com uma guitarra impressa. Para ler o conteúdo da revista, será preciso quebrar 
a caixa/guitarra, como os grandes astros do rock quebrando seus instrumentos no final de um 
show.  
 
Pela primeira vez no mundo, a revista Rolling Stone chegará para seus assinantes lacrada em 
uma caixa. A ação da Citroën busca alinhar o estilo de vida dos leitores da revista ao perfil dos 
compradores do carro: pessoas que exigem música de alta qualidade.  
 
“Desde o lançamento da série especial C4 Rock You, já fizemos várias ações relacionadas ao 
mundo Rock’n’Roll, como programas de rádio customizados, ações de Social Media e, agora, a 
ação em parceria com a Rolling Stone. Os leitores da revista têm adequação total com o perfil 
de compradores do carro e, por isso, estamos convidando esses assinantes a ter uma atitude 
mais Rock’n’Roll ao quebrarem a caixa com a guitarra”, explica Alex Greif, Gerente de 
Publicidade e Propaganda da Citroën.  
 
Citroën C4 Rock You-A série especial do Citroën C4 Rock You, de apenas 700 unidades, se 
destaca pelo equipamento de som exclusivo. O sistema de alto-falantes possui um kit de duas 
vias na frente com potência total de 150 Watts, sendo composto por dois e dois tweeters. Na 
traseira, dois alto-falantes quadriaxiais de 180 Watts RMS, composto por dois woofers de 6,5 
polegadas com cone IMPP, borda de borracha, um tweeter em PEI e dois tweeters com 
membrana Mylar. O aparelho de som é completado por um subwoofer subplano amplificado de 
oito polegadas feito em alumínio selado especial, com 100 Watts de potência RMS e uma 
resposta de frequência de 40 a 200 Hz. O C4 Rock You está disponível em toda a rede de 
concessionárias da marca.  
 
Guitarra | Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda | C4 Hatch | Peças:Projeto especial | 
Criação: Celio Salles e Sidney Braz | Direção de criação:Celio Salles e Sidney Braz | Diretor 
Geral de Criação:Tales Bahu | Atendimento: Karol Alberti, Heloisa Figueiredo e Claudio Leal | 
Direção de Atendimento: Karol Alberti | Mídia:Ricardo Breves e Felippe Sobrinho | Direção de 
Mídia: Ricardo Breves | VP de Mídia: Luis Flavio Padilha | Aprovação cliente:Laurent Barria, 
Alex Greif e Henrique Mendonça | Produção Gráfica: Carlos Valeriano | Direção de 
Produção:Gilmar Tadeu. 
 
Fonte: Revista Fator Brasil. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=244019>. Acesso em: 
20 ago. 2013. 
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