Trident mistura banda independente de folk com Luan Santana
Batizada de “Mixtura Bandas”, ação uniu o cantor e os músicos da The Leprechaun
para cantar “Natasha”
São Paulo, setembro de 2016 – Para reforçar a comunicação da linha Fruit Mix,
Trident criou a ação “Mixtura Bandas”, unindo um artista renomado com uma banda
independente que tocam estilos diferentes. O convidado escolhido foi o cantor sertanejo
Luan Santana, que chegou surpreendendo a banda independente The Leprechaun adepta do estilo folk -, que se apresentava ao público no Armazém da Cidade, espaço
aberto e de economia criativa na Vila Madalena, em São Paulo, no dia 28 de agosto. A
inesperada aparição do artista causou frisson entre o público.
O artista se juntou aos integrantes da The Leprechaun e cantou a música “Natasha”,
sucesso do Capital Inicial. A mistura entre o Luan Santana e a banda, fruto de uma ideia
criativa da agência B!Ferraz e da parceria com a Vevo, deu tão certo que o cantor
convidou os músicos para gravarem o hit no estúdio do produtor musical Dudu Borges.
Todo o conteúdo gerado com a ação pode ser acompanhado nos canais digitais da
marca, a cargo da agência F/Nazca, do ídolo e também estará disponível no Spotify. O
vídeo case completo da ação pode ser conferido aqui.
Mecânica “Mixtura Bandas”
O primeiro passo para a ação foi sair às ruas de São Paulo para encontrar uma banda
independente para participar. A escolhida foi a The Leprechaun, banda de estilo folk,
composta por sete integrantes e formada em 2012, que costuma se apresentar na região
da Avenida Paulista, em São Paulo. A banda selecionada recebeu a informação apenas
de que participaria de um projeto de captação de conteúdo musical de Trident. Os
músicos nem imaginavam a surpresa que a marca tinha preparado para eles.
“Como a linha Trident Fruit Mix é composta por combinações exclusivas de sabores, o
intuito da ação foi unir estilos e ritmos que normalmente não estão nos mesmos
ambientes para provar que combinações inusitadas podem ser surpreendentes”, afirma
Fernanda Verrengia, gerente de Marketing de gomas de mascar da Mondelēz Brasil.
A iniciativa tem como objetivo fortalecer o conceito “Mixturado é melhor”, a partir das
combinações inusitadas de sabores com a mistura de vertentes musicais. A “Mixtura
Bandas” é a segunda ação que Trident faz para comunicar a linha Fruit Mix, que foi
lançada no mercado em julho e é composta pelos sabores Limonada + Uva, Maracujá +
Amora e Framboesa + Melão. A primeira delas foi a promoção “Juntos & Mixturados”,
que levou um fã da marca com acompanhante para curtir o festival Lollapalooza
Chicago ao lado dos influenciadores PC Siqueira e Bruna Vieira.
FICHA TÉCNICA:

AGÊNCIA: B/Ferraz
ATENDIMENTO: Mariana Fleury / Guilherme Bailão / Kika Santos / Gabriela Gotlib
PLANEJAMENTO: Tatiana Palladino / Vinicius Lotti
CRIAÇÃO: Eduardo Viola / Mario Telles / Adriano Cerullo / Franklin Soares / Helena
Athayde
FINALIZAÇÃO: Jefferson Carneiro
PRODUÇÃO GRÁFICA: Ronaldo Alves
PRÉ-PRODUÇÃO: Renata Rivellino / Marcos Silva
PRODUÇÃO: Miucha Benetti / Paula Pereira / Beatriz Muller
Sobre Trident - Trident, lançada em 1951 no país, é líder e referência de mercado, tendo fechado o ano
de 2015 com 79,9% de participação em valor na categoria de gomas de mascar, segundo dados da
Nielsen. A marca da Mondelēz Brasil dialoga com um público jovem, descolado e com atitude, estando
sempre presente nos mais diversos festivais de música que acontecem no país.
Sobre a Mondelēz International no Brasil -Criando deliciosos momentos de alegria em 165 países, a
Mondelēz International é líder mundial em chocolates, biscoitos, balas e bebidas em pó. No Brasil, possui
fábricas nos Estados de São Paulo, Paraná e Pernambuco e emprega mais de 10 mil pessoas. A empresa
tem em seu portfólio marcas valiosas, 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 tem uma receita
anual de mais de U$S 30 bilhões e se orgulha de ser membro da Standard and Poor’s 500, Nasdaq 100 e
do Índice de Sustentabilidade Dow Jones. Visite www.mondelezinternational.com/br.
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