
Promoção para a criançada tem site e boneco do Dino Danoninho  
 
Parte do valor arrecadado irá para obras sociais da Fundação Abrinq  
 
A Danone, líder no mercado de petit suisse, aqueles iogurtes concentrados vendidos em potinhos, 
decidiu interagir com seus principais consumidores infantis. Para isso, vai atuar em duas frentes, 
na internet e nos pontos-de-venda, onde com três códigos de barra de Danoninho, mais R$ 5, o 
consumidor poderá levar para casa, até abril e somente em São Paulo nesta primeira fase, um 
dos três diferentes bonecos do Dino Danoninho, o mascote do produto que tem o mesmo nome do 
dinossauro de estimação dos Flintstones.  
 
Parte do valor arrecadado com a promoção "Me Dá o Dino Danoninho" irá para obras sociais da 
Fundação Abrinq.  
 
A decisão da empresa de usar a internet é decorrente dos hábitos das crianças das classes A, B e 
C de usar os computadores para jogos e outras brincadeiras. Tanto que diversão é a principal 
característica do endereço virtual www.danoninho.com.br, que oferece opções para crianças de 
três a nove anos. Nessa busca por interatividade, a Danone chega a resgatar antigas brincadeiras 
como jogos da memória, quebra-cabeça e acerta-palavra, e ensina meninos e meninas a 
reaproveitarem embalagens da linha de produtos Danoninho, os potinhos, para a confecção de 
brinquedos, como boliche, binóculos e chocalho.  
 
Além disso, o Dino vai ensinar crianças menores a contar e pode virar papel de parede e máscara.  
 
A Danone registrou no ano passado, em todo o mundo, faturamento bruto de 13,5 bilhões, dos 
quais 6 bilhões em produtos frescos de leite, onde o Danoninho é uma das principais estrelas. A 
empresa que comprou a Paulista em 2000 é líder no mercado brasileiro da categoria, que cresceu 
nos últimos anos, com a entrada do produto na cesta de consumo da classe C.   
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