
51 INVESTE R$10
MILHÕES EM OUTDOOR

A cachaça é nossa.

Aproveitando a elevação do
consumo de aguardente no
país nos primeiros cinco
meses de 2003, período em
que foram comercializados
56 milhões de litros da be-
bida no país, mesmo volu-
me registrado durante o ano
de 2002, a Companhia
Muller de Bebidas, fabri-

cante da Cachaça 51, está
investindo em uma mega

campanha exclusiva para o
meio outdoor.

ideia é incrementar a conso-
lidação a liderança e aumen-
tar o volume de share of
mind da marca.
"O setor de cachaça atingiu
um patamar de vendas, em
volume, que supera os picos
médios históricos dos últi-
mos anos", explicou Milton
Bigi, superintendente de
marketing da Muller. "Co-
mo líder do segmento somos

beneficiados diretamente
pela expansão", acrescentou.

O trabalho começou a ser
veiculado na semana passa-
da em 22 estados do país. O
investimento na ação é de

R$ 10 milhões.
Os outdoors destacam o
conceito "A cachaça nacio-
nal, uma boa ideia." A cam-
panha tem como objetivo

ressaltar a liderança da 51.
A companhia tem participa-
ção de 32,1% no market

share setorial. Segundo in-
formações da empresa, a
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A campanha também substi- Assumpção, agência que
tui a expressão "caninha" atende a Muller. Calia con-
por "cachaça". O nome ca- tou com a participação de
chaça foi recentemente ado- Lula Carvalho e Paulo Leite
tado pelo governo brasileiro na criação. As fotos são de
como designação oficial da Luis Crispino.
bebida no país e para as re- Histórico - A Cachaça 51 é a

messas de exportação. mais consumida no país. O

"Nossa campanha adota o famoso slogan "boa ideia" é
nome cachaça e associa a ela a sua marca registrada. Lan-
o conceito de 'boa ideia', to- cada há 43 anos pelo empre-

talmente associado à 51", sário Guilherme Miiller na
disse Clóvis Calia, sócio e cidade de Pirassununga, no
diretor de criação da Calia interior de São Paulo, hoje é

comercializada em 40 paí-
ses, entre os quais a Ingla-
terra, Estados Unidos, Ja-
pão, Suíça, Alemanha, Es-

panha, I tá l ia e Portugal .
Cerca de 5% do que a Miil-
ler produz é destinado ao
mercado externo, mas a in-
tenção é duplicar esse volu-
me em 2004. Além da 51, a
Miiller fabrica a Caninha

29, 51 Ice, Terra Brazilis,
conhaque Domus e Caipiri-

nha Mix 51.


