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CAMPANHAS

RIDER ALTERA SLOGAN
A marca Rider, do grupo gaú-

cho Grendene, está investindo

em ampla reformulação estraté-

gica para posicionar sua lide-

rança de mercado.

A empresa está anunciando uma

mudança conceituai na apresen-

tação da sua sandália: abandona

É a proposta de "after-sports", ou

relax para depois de urna corri-

da, por exemplo, para assumir a

postura de "papeete", ou seja,

para receber os impactos de ati-

vidades físicas intensas.

Essa alteração é acompanhada

de mudança de slogan. Deixa de

ser usado o "Dê férias para seus

pés", e entra a assinatura "Let's

Rider", que convida os consu-

midores à caminhada, à aventu-

ra e à celebração da vida ao ar

livre.

A Rider tem freqüentado pouco

a mídia nos últimos três anos.

Suas ações nesse período foram

pontuais, apenas para promover

produtos específicos, como as

linhas Guga Kuerten e infantis.

As novidades em curso poderão

ser vistas na nova campanha de-

senvolvida pela W/Brasil, no ar

em rede nacional de televisão

(aberta e fechada) desde o últi-

mo domingo (7). A campanha

mixa dois hits do grupo Blitz

("A Dois Passos do Paraíso" e

"Weekend") com a levada do

grupo Monobloco, liderado por

Pedro Luís e a Parede, o maior

sucesso do último verão carioca,

que desfila na zona sul carioca

com cerca de 150 percussionis-

Espirito de aventura substitui relax para os pés

Let's Rider sintetiza mudança de conceito da marca

tas.

O comercial associa trechos das

canções à forma de utilização

do produto. Um segundo co-

mercial mostra um rapaz engra-

vatado passando por diversos

controles de identificação, role-

tas, detetores de metal, filas de

espera e corredores claustrofó-

bicos até conseguir pegar um

elevador. Seu crachá, na verda-

de, é um exemplar de Rider.

O conceito "Let's Rider" tam-

bém vai estar em anúncios de

página dupla em revistas jovens

e em outdoors, além de mate-

riais de ponto-de-venda. A dire-

ção de criação é de Washington

Olivetto e Gabriel Zellmeister,

com criação de Ricardo Freire,

Fábio Meneghini, Rubens

"Kato" Tatibana e Rodrigo

Leão. Os filmes foram produzi-

dos pelo AD Studio, com dire-

ção de cena de Jarbas Agnelli.
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