TRIDENT E CLUB SOCIAL APOSTAM EM ATIVAÇÕES NO CARNAVAL
Marcas da Mondelēz Brasil deixarão a festa de partes do país ainda mais gostosa
Fevereiro, 2019 – Trident, líder absoluta no segmento de gomas no Brasil, e Club Social,
marca que está sempre ao lado dos consumidores, estão se preparando para cair na
folia e marcarem presença nessa data tão importante do calendário nacional. São
patrocínios das principais festas, blocos de rua e ativações tornando a temporada ainda
mais animada.
Trident marca presença mais uma vez nos bloquinhos já que, para Julia Salgado, gerente
de Marketing de gomas da Mondelēz Brasil “Trident é uma marca democrática, que
estimula as interações sociais e sensações positivas na vida das pessoas. O Carnaval é
uma grande festa que valoriza a diversidade, que a marca acredita e apoia”.
Club Social também não fica de fora em blocos de rua de São Paulo, Rio de Janeiro,
Salvador e Recife, distribuindo produtos para os foliões curtirem o carnaval sem parar e
não precisarem se preocupar em matar a fominha. Além disso, a marca conta com
suporte de mídia digital, rádio e mídia exterior, onde envelopará vagões do metrô de
São Paulo com comunicação personalizada para o carnaval.
Segundo Ana Paula Sarrão, Gerente de Marketing de Club Social para Mondelēz Brasil,
“O principal objetivo de Club Social ao estar em um evento tão emblemático para o
brasileiro pela primeira vez é se aproximar do consumidor, mostrando que Club é o
produto ideal para matar aquela fominha que insiste em bater e nos impede de
continuar a curtição sem parar em alguns momentos.”
Blocos
Estreando no carnaval paulistano, o famoso Baile do Dennis ganhou um bloco para
chamar de seu. Trident, uma das marcas patrocinadoras oficiais do Bloco do Dennis, que
acontece no dia 24/02. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, Trident traz o famoso Bloco
da Favorita, da promoter Carol Sampaio. O bloco da cidade maravilhosa, que passa na
capital paulista no dia 23/02, e agita os cariocas dia 02/03, promete muita diversão
garantindo a mudança no estado de espírito de quem estiver presente.
Após grande sucesso em 2018, o Bloco da Pabllo, que atrai milhares de foliões, conta
com o patrocínio de Club Social, neste ano em Recife, Salvador e São Paulo. A marca
também estará presente no novo vídeo clipe da cantora, da música que promete ser o
hit do carnaval: Buzina. Ainda na capital, Club Social patrocina Casa Comigo, Sargento
Pimenta e Bangalafumenga. Já no Rio, o biscoito marca presença no bloco da Lud.
Eventos
Os cariocas não ficam de fora. Trident estará presente nos principais camarotes do
Carnaval do Rio, o Camarote N1 e o Camarote Nosso.

No Nordeste, a festa Carvalheira também contará com a presença da marca. Além de
toda comunicação da festa estar envelopada por Trident, o público contará com a ação
#RelaxaQueToNaCarva, em que consumidores que postarem fotos com a hashtags
concorrem a prêmios especiais.
Sobre a Mondelēz International no Brasil
A Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) “empower people to snack right”, ou
seja, empodera os consumidores a escolher snacks do jeito certo, em aproximadamente
150 países ao redor do mundo. Com receita líquida de cerca de US$ 26 bilhões em
2018, a empresa está liderando o futuro de snacks com marcas globais e locais icônicas,
como Oreo, belVita, Cadbury Dairy Milk, Milka e Toblerone; Sour Patch Kids. No Brasil,
a empresa tem em seu portfólio marcas amadas, como Trident, Chiclets e Halls, os
chocolates Lacta, Bis e Sonho de Valsa, os biscoitos Club Social, Oreo e Trakinas, os
refrescos em pó Tang, Clight e Fresh, as sobremesas e o fermento em pó Royal e o
cream cheese Philadelphia. A Mondelēz International se orgulha de ser membro da
Standard and Poor’s 500, da Nasdaq 100 e do Índice Dow Jones de Sustentabilidade.
Visite

www.mondelezinternational.com/br

www.twitter.com/MDLZ.
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