
ANUNCIANTES

CISNE EM SPRAY Andréa Valerio

Com o objetivo de oferecer

um diferencial para a catego-

ria, a Refinaria Nacional de

Sal, proprietária da marca

Cisne, lançou o sal líquido,

único em spray fabricado no

mercado brasileiro.

De acordo com o superinten-

dente geral da empresa,

Guilherme Barretto Giorgi, o

produto, que já começou a

ser comercializado em todo o

país, tem como objetivo me-

xer com um segmento que

não apresenta novidades há

muito tempo. Ele diz que a

meta da empresa é acabar

com o conceito de que "sal é

tudo igual".

Para divulgar o novo produ-

to, a Great Comunicação

criou uma campanha de mí-

dia impressa, que começou a

ser veiculada semana passada,

sob o conceito "Chegou o

Cisne Líquido. O Sal a Jato".

O texto diz: "O primeiro e

único do Brasil. É um produ-

to natural, ótimo para você

usar em qualquer receita ou

corrigir temperos de pratos

prontos... Basta um apertão-

zinho e tudo fica mais gosto-

so." A assinatura dos anún-

cios é "Você sabe o que é

bom. Você sabe o que é

Cisne". A criação é de Lázaro

Simões Neto.

De acordo com Giorgi, a

idéia é que a campanha atinja

o consumidor que já compra

um dos produtos da empresa.

Peça criada pela Great para o Cisne Líquido

Atualmente, a refinaria, que é

líder do mercado com 35% de

participação, produz o Sal

Cisne tradicional, em embala-

gens plásticas de l kg e em sa-

leiros de 500 e 100 gramas,

além do Cisne light e do sal

para churrasco. O preço da

versão líquida vai variar entre

R$ 2,78 e R$ 3,20.

O investimento em marketing

da empresa este ano é de R$ l

milhão. Segundo Giorgi, a

meta é não perder mercado.

O faturamento previsto é de

R$ 65 milhões, mesmo valor

do ano passado. Giorgi: agitando o setor


