
A Abemd (Associação Brasileira

de Marketing Direto) realizou na

última terça-feira (6) a entrega

do 9° Prêmio Abemd de Marke-

ting Direto, em São Paulo. A Sun

MRM, do grupo McCann-Eri-

ckson, conquistou o Grand Prix

da premiação com o case "Pro-

grama Mundo Tigre", para Tigre

Tubos e Conexões.

O anunciante, que é líder no

mercado de tubos e conexões, ti-

nha que garantir sua liderança

quando um novo concorrente

multinacional iniciou uma guerra

de preços. A Tigre percebeu que a

única forma de barrar a concor-

rência era redesenhar o relaciona-

mento com o varejo, e isso foi fei-

to por meio do programa.

O caminho escolhido foi forne-

cer aos profissionais que utiliza-

Iam os tubos cursos de formação

profissional focados em técnicas

de instalação, e assim divulgar os

produtos da Tigre.

Case da Sun para Tigre, que conquistou GP

Os resultados da ação surpreen- "Programa de Relacionamento

deram: mais de 5 mil pessoas se

inscreveram sendo que grande

parte já completou dezoito sema-

nas de curso.

A Sun MRM também ganhou o

maior número de troféus de ouro

(veja na tabela ao lado a lista

completa). Foram quatro para os

cases "Ciclo de Vida - Cliente

Alto Valor", para Multibrás,

com Pequenas e Médias Empre-

sas" e "Campanha Try & Buy",

para Intelig, e "Publicidade Legal

Valor Econômico", para o jornal

Valor Econômico.

Também foram divulgados du-

rante a cerimônia os cases que es-

tarão concorrendo no Festival de

Cannes, a partir da indicação da

premiação. Foram as campanhas

"Programa Mundo Tigre, da

Sun; "Clube 21", da Souza Ara-

nha; "Open", "Números", e "Da-

dos", da Salem. A Abemd, em

parceria com o jornal O Estado

de S. Paulo, representante oficial

do evento no Brasil, viabilizou a

inscrição dos cases no festival.

Efraim Kapulski, presidente da

Abemd, também divulgou o prê-

mio Especial de Criação, que foi

para a Salem, pelo case "Cigna";

e os prêmios Profissional do A-

no, que foram para Henrique

Leal, da Sun, na categoria aten-

dimento, e para Nelson Calsoni,

na categoria produtor.

Kapulski destacou que neste ano,

apesar da conjuntura, a premia-

ção bateu seu recorde. "Foram

174 inscrições, e mais de sete-

centos participantes nesta festa.

Somos mais de setecentos, feste-

jando o marketing direto", co-

memorou. Valéria Sanchez

Especial para o P&M




