Trident e Spotify se unem para destravar papos do cotidiano
Com listas de músicas personalizadas, a marca ajuda o consumidor na hora de mandar um
recado de forma divertida
São Paulo, outubro 2020 – Seguindo com as ativações preparadas para o segundo semestre,
com base em seu posicionamento “Masca e Destrava”, Trident apresenta sua parceria com
Spotify. Em uma série de playlists que trazem situações cotidianas para serem destravadas
através de músicas em tom jovem e divertido.
São doze listas personalizadas, que estarão disponíveis para o público a partir de 7 de outubro,
e que foram cuidadosamente produzidas para ajudar o consumidor a colocar um pouco de
humor naquelas conversas que podem ser difíceis, trazendo um ar divertido e menos tenso para
quem recebe.
Entre as listas há algumas que destravam o papo sobre terminar um relacionamento, mandar
um recado para o crush, pedir desculpa, desempenho escolar, dizer que ama o amigx, pedir o
empréstimo de volta, incentivar e até mesmo mandar boas vibrações para alguém.
Segundo Anna Carolina Teixeira, diretora de Gomas e Balas da Mondelēz Brasil, “continuamos
lançando ações para Trident destravar novas atitudes, deixando tudo menos tenso e mais leve.
Depois de descontos com a 99, liberar Xbox Game Pass e apoiar eventos de música como o Coala
e o Festival Teen, chegou a hora de ajudar o consumidor de fato. Esta parceria com Spotify nos
proporciona chegar tão perto do consumidor, que estamos nos ouvidos deles. Nosso objetivo
aqui é trazer uma forma leve e divertida de aliviar a tensão para as conversas sérias do dia-adia, meio que preparando um terreno para quem recebe a mensagem.”.

Playlists Trident:
1. Destrava o Papo - Pai Tá On - Tá lançado o desafio: cola pro 1x1 comigo e vamos ver quem é quem
nesse game.
https://open.spotify.com/playlist/7bHDBvKWuPeMKDfmiOkpCt?si=ImzpU1c7QnOJsxdPOwuwEg
2.Destrava o Papo - Abra o Armário - Tenho tanto pra dizer que nem sei por onde começar. Então,
resolvi começar por aqui :) https://open.spotify.com/playlist/2fPUbg1jc7sHOu1OPeIqyR?si=rJlcSaFQRSQGTrPetbVUw
3. Destrava o Papo - Ei Crush, Me Nota! - Eu não quero nada com você, mas se você quiser eu quero sim.
Me nota! https://open.spotify.com/playlist/7vcMqccuO5w3eu5CkWveIe?si=II90BSrlReSIalT1Tjcq-A
4. Destrava o Papo - Tô bombando! - Como dizia meu amigo Platão: errar é humano, mas perdoar
também é. https://open.spotify.com/playlist/3ODR4FKOxANHmzS2fIOrk3?si=xCW723mOSFL5WuzIEJSGg

5. Destrava o Papo - 'Vai dar bom' - Aposto o seu primeiro salário que essa vaga já é sua! Vai lá e
arrebenta.
https://open.spotify.com/playlist/4SgPu3aO4ZGs83uJOUuSux?si=qq7G2650RRSrZQABMkQFFw
6. Destrava o Papo - Sem Crise, Bebê! - Entenda: o mundo tem sorte de ter você por aqui. E eu também.
https://open.spotify.com/playlist/3MgIMjkDJlyCSXMpFAL8Zi?si=TJS9GuboQoelO9ZRV0KE3Q
7. Destrava o Papo - Foi Mal, Vacilei! - Parafraseando o pensador contemporâneo Justin Bieber: oooh,
oooh, sorry!
https://open.spotify.com/playlist/28r7x5fz7qkGW66KqxdLrX?si=BM8sQglWS8mAXZQU5PIqmw
8. Destrava o Papo – Mais que Amigos, Friends - Adoro a sua amizade e quero que seja desse jeitinho
para sempre <3. https://open.spotify.com/playlist/6FO8NXhWuMcg5i7oaTQsQu?si=om0HAMIT7CS9zDC8lu7bg
9.Destrava o Papo - Precisamos Conversar... - Tudo o que vivemos foi muito bom, mas sabe como é:
tudo o que é bom acaba.
https://open.spotify.com/playlist/68e3XKWH7FzISmH47sKDyF?si=HolOuQBdSNiMOo_PM5agXA
10. Destrava o Papo – Faz Teu Nome - Um pouco de incentivo para quem sempre me incentivou.
BRILHA! https://open.spotify.com/playlist/3IKFobdJGxA94MLcOyQK9x?si=4oRLpcSVR8yMZB19DB7pfw
11. Destrava o Papo – Eu Mereço - Uma playlistzinha para AUMENTAR a sua vibe. Então, AUMENTA o
volume aí. https://open.spotify.com/playlist/3VB5eptpMOoUAYunqg0FTN?si=UBr7CsPxSI2PKb6sSIylmA
12. Destrava o Papo - Tudo Que Vai, Volta! - Lembra aquele dinheiro que eu te emprestei? Então, eu só
emprestei
mesmo.https://open.spotify.com/playlist/0s0WriA3a3OKIB2lg7pKR0?si=sdhLnfAxRxu8h5q6Y6oFmw

Sobre a Mondelēz International no Brasil
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