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Um Feliz Natal você que faz
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O Natal do Pão de Açúcar teve início neste sábado, 16 de novembro, quando as lojas
receberam a decoração para a data e estreou na televisão fechada o novo filme institucional
que apresenta o slogan “Um Feliz Natal você que faz”.
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São diversas cenas do dia a dia em pleno fim de ano, desde a preparação da ceia, passando
pelas brincadeiras entre as crianças, um avô lendo histórias para os netos e a preparação da
árvore. Ao fundo, uma trilha sonora embalada pela voz de Clarice Falcão, tocada com arranjos
natalinos.
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Seguindo a linguagem visual dos filmes deste ano do Pão de Açúcar, a nova campanha conta
com os atores interagindo com um cenário em forma de lousa, enquanto diversos elementos
são desenhados em giz de cera. Os mesmos personagens e cenas vistos serão retratados
ainda em materiais de comunicação que estarão em todas as 165 lojas da rede no país.
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O comercial terá versões de 15 e 30 segundos e foi criado pela PA Publicidade. A produção é
da Conspiração Filmes sob direção de Ricardo ‘Gordo’ Carvalho e a produção de Som e Trilha
ficou a cargo da Panela Produtora.
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Além disso, semanalmente, de 5ª a 3ª feira, todos os supermercados da rede e o Pão de
Açúcar Delivery estarão com produtos em ofertas especiais exclusivamente para clientes do
programa de relacionamento Pão de Açúcar Mais. A ação, chamada “Preços Off”, oferecerá
descontos que variam de 10% a 30%. Os produtos foram selecionados a partir das cestas de
compras relevantes no Natal e incluem categorias como vinhos, panettones, azeites, carnes
natalinas, frutas secas, bombons, queijos e frios nobres, rotisserie e cervejas especiais. Para
encontrá-los, basta localizar o selo em vermelho com a chamada do “Preço Off” que estará
distribuído pelas gôndolas e no painel na entrada de cada loja.
FICHA TÉCNICA
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Título Original: Natal Pão de Açúcar 2013
Produto: Institucional / Ofertas
Cliente: Pão de Açúcar
Agência: P.A. Publicidade
Direção de criação: Marcelo Prista / Ari Fidelis / Paula Junqueira
Criação: Marcelo Prista / Ari Fidelis / Paula Junqueira
Atendimento: Monica Moraes, Renata Colombo, Guto Procópio, Giovanna Labate Tucci;
Planejamento: Fabiane Vasconcelos e Acauã Bonifácio
Aprovação Cliente: Cecilia Gurgel do Amaral, Maria Cristina de Amarante, Ana Paula Turco e
Bianca Lellis
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Mídia: Ivan Rysovas
RTVC: Nelcy Alves / Carlos Jardim
Produtora Filme: Conspiração Filmes
Diretor de Cena: Ricardo Gordo Carvalho
Diretor Fotografia: Rodrigo Carvalho
Produção Executiva: Cristina Lopes
Produção: Tim Maia
Montagem: Ricardo Gordo Carvalho e Patrícia Junqueira
Atendimento Produtora: Leonardo Alves e Renata Schincariol
Finalização: Felipe Britto
Produção de Som e Trilha: Panela Produtora
Produção Executiva: Cristiano Pio de Almeida
Produtores: Daniel Galli e Filipe Trielli
Atendimento Produtora: Cristiano Pio de Almeida
Técnicos de Som: João Carlos Vasconcelos e David Mazuca
Coordenadora de Estúdio: Chandra Lima
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Fonte: Portal da Propaganda. [Portal]. Disponível em:
<http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/component/content/article/16capa/39456-um-feliz-natal-voce-que-faz>. Acesso em: 21 nov. 2013.

