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Dom Bosco Frisante 
é a novidade da 
Cereser para o verão

Dom Bosco, a marca da Cereser 
conhecida pelos seus vinhos de mesa e 
conhaque, agora conta com uma novidade 
própria para o verão. O Dom Bosco 
Frisante alia o sabor nobre dos vinhos da 
melhor qualidade ao frescor da bebida 
gaseificada.

Os frisantes são produzidos a partir 
dos vinhos produzidos com uvas de 
nota superior da marca. De aroma leve 
e frutado, o produto, feito para ser 
consumido bem gelado, é opção perfeita 
para happy hours, baladas, coquetéis, 
para ser servido em reuniões informais 
com os amigos ou para se refrescar nos 
dias quentes, enquanto relaxa em casa, na 
praia ou na piscina.

“O lançamento inova a linha Dom Bosco 
e reforça a presença da marca na categoria 
de vinho com produto de alto padrão de 
qualidade, que atende o perfil da nova 
geração de consumidores”, afirma José 
Fontelles, diretor comercial da Cereser.

O Dom Bosco Frisante pode ser 
encontrado na versão branca e rosé, 
nos melhores supermercados, bares, 
restaurantes e food service.

DOM BOSCO FRISANTE
SAC: 0800-702-2517

Devassa forma turma 
com 150 embaixadores 
universitários

Com a intenção de aproximar jovens universitários da 
marca Devassa Bem Loura, a agência Namosca organizou em 
dezembro um evento destinado aos formadores de opinião 
desse público. Foram 150 convidados, todos presidentes e 
diretores de atléticas e diretórios acadêmicos das melhores 
universidades do país.

Essa e outras ações da Namosca auxiliam a Devassa Bem 
Loura a se consolidar no mercado de cerveja. “Hoje, contamos 
com mais de 50 faculdades parceiras no Estado de São Paulo, 
o que estimamos representar uma participação de 35% do 
mercado de eventos universitários no Estado-SP” detalhou 
Bruno Pessoa, diretor de atendimento da Namosca.

O evento encerrou a agenda de atividades do ano. Além de 
festa de encerramento, o final de semana contou ainda com 
o Devassíadas, a 1ª competição esportiva da marca Devassa 
Bem Loura.

Especialista em comunicação e marketing jovem, a 
Namosca mantém um conselho com reuniões periódicas com 
esses mesmos jovens. “É uma forma que encontramos de 
conhecermos melhor o público e co-criarmos projetos com 
eles”, finaliza Pessoa.
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Coca-Cola distribui tampinhas de som digital
A campanha de verão 2012 da 

Coca-Cola chega para contagiar os 
adolescentes. O hit “Can You Feel It 
Tonight”, da banda inglesa One Night 
Only, ganha versão em português com o 
Di Ferrero, vocalista da banda NXZero, e 
dá ritmo à campanha “Abra a Felicidade 
e Colecione”. No filme, Coca-Cola dá a 
voz a um jovem estudante que chega 
em casa após a rotina da escola e o faz 
expressar a sua felicidade através da música. A experiência 
é compartilhada por dezenas de outros jovens, unindo todos 
na mesma sintonia. Como uma reação em cadeia, todos se 
divertem com a música de verão. Impossível não se deixar levar 
pelo ritmo.

Partindo do insight de que os jovens adoram colecionar 
itens como forma de ajudá-los a se expressar, a campanha irá 
estimular este público a colecionar tampinhas decoradas com 

De gole em gole...
» A Ambev confirma oficialmente que 
o Camarote da Brahma volta ao Rio 
de Janeiro em 2012. Jose Victor Oliva 
continua à frente da produção do novo 
QG, que ficará instalado no setor 2, 
no início da Marquês de Sapucaí. E a 
novidade não se restringe à localização, 
o Camarote da Brahma deste ano marca 
o início de uma nova fase da marca na 
avenida. A Ambev promete um espaço 
completamente diferente daquele que 
a consagrou por 20 anos, serão dois 
andares exclusivos e pela primeira vez os 
convidados terão a possibilidade de estar 
mais próximos da passarela do samba nas 
frisas.

» Motivada pelo interesse crescente 
no mundo do vinho, a Salton mantém 
um qualificado atendimento ao público 
e oferece programas customizados 
de visitação. Durante o período de 
colheita das uvas, conhecido como 
vindima, a vinícola oferece um happy 
hour diferenciado. Após uma visita 
monitorada para conhecer as instalações 
e o processo de elaboração, é possível 

apreciar um agradável momento na área 
externa da loja, regado a espumantes, 
sucos de uva e petiscos. O happy hour 
acontece de 15/01 a 15/03, às quartas 
e sextas-feiras. Coordenado por 
profissionais das áreas de Enologia e 
Turismo, o passeio faz com que os turistas 
conheçam as instalações de uma forma 
única. Outra atração da vindima na Salton 
é a realização de visitas ao vinhedo 
didático, onde se pode conhecer mais 
de 90 variedades de uvas divididas em 
diversas categorias, como tipos especiais 
para suco, viníferas, ornamentais, 
entre outras. Vistos diretamente nas 
parreiras, os exemplares possibilitam 
uma demonstração prática do processo 
de cultivo e um conhecimento geral da 
matéria-prima.

» A Heineken comemorou no dia 13 de 
janeiro a conquista de mais de 1 milhão de 
consumidores em sua Fan Page. Ao longo 
do dia, os internautas puderam conferir 
vídeos que foram postados na página, 
exibindo a comemoração da conquista 
na sede da Heineken no Brasil. Criada há 

temas musicais presentes nas embalagens 
de vidro (290ml e 200ml). São 30 modelos 
de tampinhas com visual moderno, colorido 
e referências sonoras, incluindo sons 
relacionados à marca, como a abertura 
da garrafa e as famosas 5 notas “ô ô ô ô 
ô”, instrumentos musicais e expressões 
usadas pelos jovens como “Yeah Yeah”, 
“Uhu”, “Smack!”. As tampinhas vêm ainda 
com uma inovação digital. Cada arte da 

tampinha física representa um som virtual que, através do 
reconhecimento pela webcam, pode ser habilitado dentro do 
site www.cocacolafm.com.br. Os usuários poderão fazer suas 
próprias músicas através da ferramenta “som na tampa” e salvar 
sua criação em mp3, além de compartilhar pelas redes sociais. 
No site, os usuários ainda poderão fazer downloads de pôsteres 
para colar suas tampinhas, ringtones, emoticons, wallpapers, 
além da música tema da campanha “Can You Feel It Tonight”.

cerca de um ano, a área de Mídia Digital 
da Cervejaria é voltada integralmente 
para trabalhar a marca no universo digital, 
onde o Facebook foi identificado como 
ferramenta essencial  para aproximar a 
marca de seus consumidores.

» Uma novidade que vai agradar não 
só aos consumidores, como também 
à natureza. A partir de janeiro, todas 
as tampas Stream Cap dos leites 
Piracanjuba, fornecidas pela Tetra Pak, 
serão produzidas a partir do polietileno 
verde, uma matéria-prima 100% 
renovável. A tecnologia é desenvolvida 
pela Braskem. “Mais do que oferecer 
produtos de qualidade, nos preocupamos 
em desenvolver ações com menor 
impacto ambiental possível. E, sem dúvida 
alguma, essa novidade apresentada 
pela Tetra Pak veio em consonância 
com o nosso negócio”, destaca Lisiane 
Guimarães, coordenadora de marketing 
da Piracanjuba.

Leia as matérias completas no site 
www.bebidaseafins.com.br
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Depois de passar pelo natal, reveillon, férias de verão, carnaval 

e páscoa, você precisa se reabastecer participando da 

Abrasel SP Food Service Show. A Feira mais esperada do ano!

de ABRIL de 2012
das 13h às 20h

Para expor:Para expor:

Para visitar:

www.feiraabrasel.com.br
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