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ANUNCIANTE: SETE TÁXI AÉREO LTDA - PEÇA: VT 60” - TÍTULO: 45 ANOS.

DATA DE PRODUÇÃO: MAIO/2021 - DATA DE VEICULAÇÃO: A PARTIR DE JUNHO/21 - VEÍCULO:  YOUTUBE, SITE, FACEBOOK

INDICAÇÃO SUCINTA DO PROBLEMA: Comercial de cunho institucional, feito com o objetivo de agradecer a preferência de clientes, parceiros e fornecedores, no momento em que a empresa celebra  
a passagem de seus 45 anos, e ancorado por funcionários e colaboradores.
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ANUNCIANTE: EMAGIS CURSOS JURÍDICOS LTDA - PEÇA: VT 15” - TÍTULO: DE NORTE A SUL.

DATA DE PRODUÇÃO: FEVEREIRO/2021 - DATA DE VEICULAÇÃO: ABRIL/2021 - VEÍCULO: GLOBOSAT, G.NEWS, FACEBOOK, SITE

INDICAÇÃO SUCINTA DO PROBLEMA: No momento em que a empresa completa 10 anos de atuação, com presença nacional, e um extenso rol de alunos aprovados, o Emagis definiu sair para promove 
novos mercados e negócios, apoiado nos novos concursos recentemente publicados, pela União, estados e autarquias.
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ANUNCIANTE: FENAJ, FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS - PEÇA: SPOT/RÁDIO, 30” - TÍTULO: DIA DO JORNALISTA/2022.

DATA DE PRODUÇÃO: MARÇO/2022 - DATA DA VEICULAÇÃO: ABRIL/2022  - VEÍCULOS: BAND, CBN, JOVEM PAN

INDICAÇÃO SUCINTA DO PROBLEMA: Por ocasião da passagem do Dia do Jornalista em 2022, a FENAJ preparou uma mensagem institucional no meio Rádio, e veiculação nacional, para homenagear  
os profissionais jornalistas, e lembrar à sociedade da importância da sua atuação, sempre à frente dos fatos e acontecimentos. Independente dos riscos à sua integridade e segurança, tão em voga 
atualmente. O spot é mixado com sons que remetem aos instrumentos do dia a dia daquele profissional.

(Técnica de Sonoplastia, com efeito do equipamento mencionado).

Em frente das Câmeras. (som de zoom da câmera de reportagem).

A um clique de distância. (som do “clique” fotográfico).

Sem meias palavras. (som do teclado do PC ou note).

Microfone em punho. (som do microfone testando).

Sempre ligado. (som da mensagem chegando no WhatsApp).

O Jornalista está todo o tempo diante dos fatos.

Trazendo a informação de verdade. Combatendo a desinformação.

Escrevendo a história. Contribuindo com a sociedade.

No dia a dia. Na guerra. Na pandemia. Em todo lugar.

7 de Abril. Dia do Jornalista.

Homenagem: FENAJ, e Sindicatos Estaduais. Apoio deste Veículo.
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ANUNCIANTE: DFimóveis.com - PEÇA: SPOT/RÁDIO, 30” - TÍTULO: SEGUE O LÍDER.

DATA DE PRODUÇÃO: JANEIRO/2022 - DATA DA VEICULAÇÃO: JANEIRO/FEVEREIRO/2022 - VEÍCULOS: BAND NEWS, CBN

INDICAÇÃO SUCINTA DO PROBLEMA: No início do ano, é importante a retomada dos negócios, normalmente paralisados na virada das festas de fim de ano. Este fato é muito sensível na capital 
federal, onde há grande instabilidade neste período, vez que parte da população residente retorna para suas bases(parlamentares, servidores de outros estados, adidos e servidores de embaixadas); 
além da temporada de férias. O intuito da campanha, composta de outras peças além do Rádio, era reforçar a presença e liderança do Portal DF Imóveis; seu mix de 40 mil ofertas; portfólio de  
imobiliárias; e atendimento local, nos formatos físico ou virtual.

(Técnica: Trilha leve, irreverente, assobios. Locução estilo “conversando”).

Casa, lote, sala, apê....pra comprar, alugar ou vender?

Na hora de pesquisar por qualquer tipo de imóvel, siga o líder:

DFimóveis.com. O portal líder do DF, com mais de 200 imobiliárias  

associadas, e mais de 40 mil imóveis anunciados no DF e Entorno.  

O DFimoveis tem corretores de verdade; pra atender você na hora:  

seja na forma presencial, ou digital.

DFimoveis.com. O portal líder do DF, e genuinamente de Brasília.

Buscou? Achou!
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ANUNCIANTE: DISTRITO MÚLTIPLO LB, E DISTRITO LB-2 - PEÇA: ANÚNCIO - TÍTULO: GOIÂNIA, CAPITAL DO LEONISMO.

DATA DE PRODUÇÃO: ABRIL/2022 - DATA DA PRODUÇÃO: ABRIL/2022 - DATA DA VEICULAÇÃO: ABRIL/2022  - VEÍCULOS: O HOJE, DIÁRIO DA MANHÃ, A REDAÇÃO

INDICAÇÃO SUCINTA DO PROBLEMA: Por ocasião das comemorações dos 70 Anos de presença dos Lions Clubes no Brasil, em Abril/2022, a Comitiva Internacional do Presidente Internacional, 
3o. Vice-Presidente, e Diretores Internacionais da Área Constitucional 3 - América Latina; estiveram em roadshow no país. Visitando Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro e São Paulo. O anúncio foi 
alusivo à celebração daquela data histórica, 6/4, onde Goiânia recebia um Presidente Internacional do Lions pela 13a. vez ao longo das décadas. E informando a sociedade goiana.
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ANUNCIANTE: JORNAL A REDAÇÃO - PEÇA: WEBSITE - TÍTULO: DEU NO A REDAÇÃO?

DATA DE PRODUÇÃO: SETEMBRO/2021 - DATA DA PRODUÇÃO: ABRIL/2022 - DATA DA VEICULAÇÃO: NOVEMBRO/2021  - VEÍCULOS/EXIBIDORAS: QUALITY, FUTURA

INDICAÇÃO SUCINTA DO PROBLEMA: Esta peça integra uma série de Outdoors e VTs destinados às midias OOH, D-OOH e Indoor, além de outras peças de uso no portal do veículo, e destinadas 
ao mailing para o mercado publicitário. Na passagem dos 10 anos daquele jornal, que já nasceu digital, o mesmo promoveu campanha para se reposicionar; reforçando os atributos de sua credibili-
dade; engajamento de suas redes sociais, e promoção de seu novo midia kit para agências e anunciantes.
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ANUNCIANTE: CAU/GO-Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás - PEÇA: OUTDOOR - TÍTULO: FAZ PARTE DA SUA OBRA. FAZ PARTE DA SUA VIDA.

DATA DE PRODUÇÃO: OUTUBRO/2022 - DATA DE VEICULAÇÃO: NOVEMBRO/2022 - VEÍCULOS: QUALITY MIDIA EXTERIOR, LIFE PAINÉIS, GOIÁS OUTDOOR

INDICAÇÃO SUCINTA DO PROBLEMA: O CAU/GO inicia sua primeira grande ação publicitária após sua criação, em 2011, desmembrado do CREA/GO. O objetivo do briefing é passar para a socieda 
de os vários serviços que o arquiteto e urbanista pode prestar. Pois toda obra começa com um projeto. Que sua contratação se dá de forma simples e o serviço, acessível para todos. Além de garantir 
economia, segurança e qualidade.
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ANUNCIANTE: ROAD PASS MOBILIY - PEÇA: E-BOOK - TÍTULO: CHEGOU APP LIONS CARD.

DATA DE PRODUÇÃO: JULHO/2021 - DATA DE VEICULAÇÃO: JULHO/2021 - VEÍCULO: SITES DOS LIONS CLUBES

INDICAÇÃO SUCINTA DO PROBLEMA: Peça de pré-lançamento de conta digital e cartão destinada ao universo de membros da comunidade Lions Clube, com linguajar direcionado, mostrando 
vantagens e benefícios do produto para o(a) correntista, e para as campanhas leonísticas.




