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Anúncios em
triciclos levam
marcas famosas
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de São Paulo

Coca-Cola, Grupo Pão de Açúcar,
Banco Real e Editora Abril são al-
gumas das companhias que incluí-
ram, entrem suas estratégias de
marketing, a opção dos banners em
triciclos. E, com a demanda au-
mentando, a BikeBanner, empresa
com três anos de atuação nesse
segmento, está prestes a dobrar a
sua frota de veículos —de cem pa-
ra 200 unidades ainda no primeiro
semestre. Os triciclos são especial-
mente preparados para carregar
banners de 1,1 metro por 1,80 me-
tro cada, tratando da divulgação de
um determinado produto.

"As eleições foram uma boa
oportunidade para apresentar o nos-
so trabalho; um único político con-
tratou 50 triciclos", conta Eny de
Oliveira, diretora da BikeBanner. O
serviço funciona da seguinte forma.
Uma empresa contrata a BikeBan-
ner, que fornece, no mínimo, três
triciclos. O banner fica na parte de
trás desse veículo e cada unidade é
locada por R$ 150/dia, já incluído o
trabalho do ciclista. O banner é pre-
parado pelo cliente, adequando-se
aos padrões de sua campanha.
"Também fazemos o banner, mas aí
cobramos mais R$ 200", diz Eny.

Alternativa para o outdoor
A diretora fala que, em geral, as

empresas escolhem os triciclos para
que eles estejam em pontos da ci-
dade onde há dificuldades em locar
um outdoor ou onde os painéis ele-
trônicos não são permitidos. "Os ci-
clistas andam em grupo, o que cha-
ma muito a atenção das pessoas;
além disso, estão sempre bem infor-
mados sobre o produto, pois quan-
do param há muitas abordagens."

Eny conta que a empresa come-
çou sua atividade com uma frota de
dez triciclos. "A idéia foi de um
amigo, que viu esse tipo de publi-
cidade em Paris e me sugeriu tra-
balhar no ramo. Fui a uma feira, di-
vulguei o serviço e hoje a Bike-
Banner está em plena ascensão."


