Sonho de Valsa faz ação em videoclipe da banda Melim
2019. Sonho de Valsa marcou presença no vídeo clipe ‘’Dois Corações’’ novo single da banda
Melim, trio musical brasileiro formado pelos irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela Melim, em uma
ação inédita de product placemente. Com direção de Philippe Noguchi o videoclipe foi gravado
no Rio de Janeiro, intercalando cenas dentro do Cosmocine e do Teatro Municipal Carlos Gomes.
Logo no início do vídeo, o doce apresenta clipe de ‘’Dois Corações’’ ao público. Nas cenas
seguintes, a atriz Carolina Oliveira entra no cinema com vários Sonhos de Valsa para consumir
enquanto assiste ao filme. Ao final, todos os integrantes entram no cinema e se deliciam
também com o produto.
“A marca Sonho de Valsa tem em seu DNA o amor e romantismo, não somente entre casais. Por
isso, a parceria com a banda para este clipe foi tão natural. Assim que surgiu a oportunidade de
fazer parte do clipe da música “Dois Corações”, entendemos que seria uma excelente
oportunidade para reforçar a mensagem de amor que a marca fala há mais de 80 anos.’’, afirma
Yana Leocádio, coordenadora de marketing de Sonho de Valsa. ‘O clipe se inspira em situações
cotidianas das pessoas, o que ajuda ainda mais a aproximar o púlico da marca.’’, completa.
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