
SHOPPING PÁTIO PAULISTA:
CAMPANHA PÁSCOA 2015



INTRODUÇÃO

A Páscoa: 

Uma tradicional festividade religiosa, celebrada por cristãos em todo o mundo. 

Ao longo dos anos, tornou-se tradição a troca de ovos de chocolates entre parentes 
e amigos.

O ovo e o coelho acabaram tornando-se símbolos da Páscoa por representarem o 
começo da vida e a esperança e seguindo o significado da Páscoa, a renovação e 
ressureição de vida.



O Brasil é o segundo maior país em numero de cristãos do mundo.

Muitas empresas e marcas de utilizam 
do tema para elaborar campanhas de
comunicação e publicidade.

O Shopping Pátio Paulista, localizado no 
bairro da Bela Vista em São Paulo, com 
fluxo de mais de um milhão e meio de 
consumidores, é o cliente para a 
Sugestão de campanha a seguir.



CONCEITO CRIATIVO
Objetivo: Aumentar o fluxo do shopping
e o seu consumo.

A ambientação será feita utilizando o apelo 
lúdico do conto Alice no País das Maravilhas. 

A escolha deste se deve ao fato de um 
dos personagens principais do conto ser um 
coelho, animal símbolo da páscoa.

O tema de Alice também fundamentará nossa promoção não cultural, que se 
sustentará na ideia de que o Coelho Branco, personagem, precisa nesta páscoa presentear um 
frequentador do shopping com um gigantesco ovo de páscoa.



TÁTICAS ENVOLVIDAS
Ambientação temática:

sugerimos que o espaço livre do shopping seja decorado com árvores e flores fictícias, 
naipes de cartas de baralho e imagens de personagens que remetem ao conto
Alice no País das Maravilhas.



No primeiro subsolo, onde há maior espaço livre, deve ser instalado o
“Pátio das Maravilhas”.

Esta tática visa especialmente atrair frequentadores, interessados em conhecer o cenário 
ambientado e tirar fotos.



Promoção: Parceria com a marca Kopenhagen para 

sorteio de um ovo de chocolate de 10kgs. 



O Domingo de Páscoa se aproxima e o coelho branco 

mais famoso das histórias infantis precisa da sua ajuda para 

completar o trabalho deste ano. 

O gigantesco ovo Kopenhagen, localizado próximo à 

entrada do shopping, pertence a você e precisa ser 

entregue, mas há muitas pessoas tentando ganhá-lo 

antes que isso aconteça. Venha para o Pátio Paulista

e participe da promoção.



MECÂNICAS E REGRAS
Após realizar suas compras no shopping, o consumidor poderá dirigir-se 

à urna onde haverá duas staffs, vestidas como os personagens Tweedle Dee e Tweedle Dum



A promoção terá início no dia 05/03/2015 e será finalizada em

04/04/2015 (mesmo período da ambientação do shopping).

Para que ela possa ser realizada, solicitaremos a autorização e validação da Caixa 
Econômica Federal, pagaremos a taxa de fiscalização (R$ 133,00) e 
apresentaremos os documentos regulamentais necessários.



O consumidor sorteado será contatado por 
telefone e e-mail após o sorteio e receberá 
no Domingo de Páscoa, até às 12hrs, em sua 
residência, o ovo Kopenhagen. 

O profissional responsável pela entrega 
estará caracterizado como o Coelho Branco 
de Alice no País das Maravilhas.

Após a finalização da promoção, o shopping 
deverá criar um mailing com os dados dos 
participantes da promoção.



Consideramos que para uma boa elaboração das táticas anteriormente citadas 
é necessário planejamento prévio, principalmente para ajuste da parte burocrática. 

Desenvolver uma campanha requer negociações e habilidades criativas, técnicas e práticas de diversos 
profissionais. É necessária muita atenção em todas as partes do processo de desenvolvimento, desde o 
briefing inicial até o fechamento das ações e levantamento dos retornos obtidos. 

Tudo o que será feito deve ser visto nos mínimos detalhes, deve ser acompanhado através de um check-list
completo que analise o passo a passo das ações de forma individual e integrada. 

Todos os prazos devem ser respeitados, os custos devem ser calculados de forma cuidadosa, as 
informações ao público devem ser claras para evitar qualquer entendimento diferente do desejado, os 
fornecedores e possíveis fornecedores devem ser avaliados e comparados. 
Para um bom desenvolvimento de campanha, não se pode ter surpresas, tudo deve ser previsto, pensado e 
repensado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



OBRIGADA!
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