Trident traz de volta memes famosos em ação inédita
A marca foi em busca dos “travados” e deu uma força para destravarem
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São Paulo, outubro 2020 – Com mais uma ação inédita, Trident continua mostrando para o
público que seu posicionamento é um modo menos tenso e mais leve de se viver. Desta vez, a
marca foi atrás de memes famosos, de pessoas que travaram na hora de fazer algo e caíram nas
graças da internet para nunca serem esquecidos. A criação é da Sapient AG2, que assina a
campanha integrada da marca.
São quatro memes, vividos por Isoleia, Micaelly, Aléx e Georgia, que ficaram conhecidos por
todo Brasil. A ideia de Trident foi justamente dar a oportunidade destas pessoas recriarem a
situação e, desta vez, acertarem em cheio.
No “Repórter Nervoso” é a primeira vez do repórter Aléx em campo e ele simplesmente não
consegue seguir com a entrevista; na versão Trident ele finaliza e bate um bolão. No “A
Entrevistada”, Isoleia vai dar uma entrevista na escola sobre uma palestra e o nervosismo faz
com ela se confunda na resposta; na versão com o chiclete, ela dá sua opinião e mete banca.
Georgia, do meme “Puta Falta de Sacanagem”, se atrapalha toda para dizer que estava chateada
porque os ingressos do show tinham acabado; na versão atualizada, ela se preparou antes,
conseguiu a pulseirinha do evento e está pronta para curtir o espetáculo com as amigas. E, por
último, a Professora Micaelly, que não tinha acertado a gravação da aula, teve a ajuda de Trident
para se organizar e agora explica tudo!
“Nossa aposta desta vez foi destravar Memes que foram “sucesso” na internet, ajudar as
pessoas a terem uma nova chance com a história e, de quebra, relembrar momentos leves e
divertidos para o público. Tudo isso sem deixar de lado o nosso posicionamento “Masca e

Destrava”, no qual, mais uma vez, trazemos benefícios para o consumidor e agora dando a
oportunidade de ver as celebridades dos memes fazendo tudo certo. Para relembrar, nossa
campanha já destravou descontos com a 99, liberou Xbox Game Pass, apoiou eventos de música
como o Coala e o Festival Teen, além de ter criado playlists em parceria com o Spotify, para
aliviar a tensão para as conversas sérias do dia a dia”, diz Anna Carolina Teixeira, diretora de
Gomas e Balas da Mondelēz Brasil
Veja os vídeos do Destrava Meme:
https://youtu.be/Z0gFtLvmWsM
https://youtu.be/UHbe_k2w09E
https://youtu.be/TK0PksvT22E
https://youtu.be/-EqSGavceO4
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