
Cola.  
Ainda em clima de fute-

bol, temos a promoção Carre-
gadores de Bandeira, para adolescentes entre 13 e 16 anos. 
Para participar, é preciso comprar nas redes de supermer-
cado Extra duas ou mais unidade de produtos Coca-Cola, 
Fanta, Sprite e kuat, guardar o cumpom fiscal, se cadastrar 
no site e torcer! 

Outra promoção, a Vira Carrinho, realizada pela Brasal 
Refrigerantes entre outubro e dezembro em diversos pon-
tos de vendas, surpreedeu consumidores e clientes. O ob-
jetivo era abordar pessoas com produtos concorrentes e 
convencê-las a comprar dois ou mais produtos Coca-Cola 
de dois litros para ganhar um brinde.

A emoção do Natal fica por conta da Caravana de 
Natal da Coca-Cola, que em 2013 levou o Bom Velhinho 
acompanhado do Urso Polar para as Regiões Administrati-
vas com o intuito de espalhar coisas boas por aí.

Boa leitura!

Jean Claude Blaffeder
Diretor Geral da Brasal Refrigerantes

Editorial

A Coca-Cola lança no dia 15 de janeiro a promoção “Minigar-
rafinhas de Todo Mundo”, que traz de volta as famosas garrafinhas 
em miniatura. Serão 18 modelos de alumínio decorados com as 
bandeiras dos países que já sediaram o Mundial, os três próximos 
países-sede além de duas edições especiais Coca-Cola. Haverá 
também o miniengradado. 

Além de colecionáveis, as minigarrafinhas são interativas. 
Por meio de um aplicativo, os fãs da marca pelo mundo são con-
vidados a se cadastrarem na torcida virtual da Coca-Cola de seu 
respectivo país. Assim, eles podem enviar uma mensagem aos 
brasileiros que tiverem a minigarrafinha. A intenção é dar oportu-
nidade aos fãs de participarem da Copa de Todo Mundo, além de 
fazer amigos brasileiros. 

Já para os brasileiros que tiverem adquirido a sua minigar-
rafinha, a tecnologia funciona através de aplicativo de realidade 
aumentada que utiliza a câmera de smartphone. Assim que a 
câmera reconhece a ilustração de uma das garrafinhas, a reali-
dade aumentada é ativada, dando início à animação customizada 
dos países e à interação entre os brasileiros com os estrangeiros 
cadastrados na promoção. 

Para conquistar a sua garrafinha, o consumidor deverá jun-
tar tampinhas ou anéis de latinhas, que tem pontuações dife-
rentes de acordo com a cor. Para cada garrafinha ou miniengra-
dado, junte quatro pontos + R$3,80. 

Brasal  
Informa

Neste Brasal Informa 
damos um giro pelo mundo 
com as Minigarrafinhas do 
Mundo Todo em 18 modelos 
de alumínio decorados com 
as bandeiras dos países que já 
sediaram a Copa do Mundo, os 
três próximos países-sede além 
de duas edições especiais Coca-
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Minigarrafinhas do 
Mundo Todo
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Sucesso na Copa das Confederações, a promoção Carregadores de Bandeira está de volta. Poderão 
participar adolescentes com idade entre 13 e 16 anos, completos até a data da inscrição.

É simples tentar realizar o sonho de participar do evento de futebol mais importante do mundo.  
Basta que o consumidor compre, exclusivamente nas lojas da redes Extra, 2 ou mais unidades dos produ-
tos Coca-Cola, Fanta, Sprite e Kuat, nas versões regular, light ou zero  a partir de 1,5 litros, e guardar seu 
cupom fiscal.

Em seguida, ele deve acessar o site  www.promocarregadoresdebandeira.com.br e preencher o ca-
dastro. Ao final, terá acesso ao número da sorte. Cada cupom fiscal com no mínimo 2 produtos dará 
direito a um único cadastro, independente da quantidade adquirida!  Serão válidos cupons de compra 
datados de 09/01/2014 a 28/02/2014. 

O resultado da promoção será divulgado no dia 8 de março, e o sorteio acontecerá com base na 
extração da loteria federal da mesma data.

Serão 18 pacotes de viagens contemplando passagens aéreas, traslados, diárias em hotel e a ex-
periência inesquecível de participar como carregador de bandeira em um dos jogos da Seleção Bra-
sileira de Futebol na 1ª. Fase da Copa do Mundo da FIFA de 2014.

Carregadores de Bandeira
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A promoção Vira Carrinho, realizada pela Brasal Refrigerantes entre outubro e dezembro em 
pontos de venda, surpreendeu os consumidores e agradou os clientes. 

O primeiro passo foi capacitar as promotoras em relação aos produtos de nosso portfólio. Ao 
conhecimento, acrescentamos simpatia. Pronto! A equipe estava apta a abordar consumidores e 
sugerir a troca de produtos concorrentes por refrigerantes Coca-Cola e sabores.

O consumidor que comprasse dois refrigerantes Coca-Cola e um sabor de 2 litros era brindado 
com uma luva térmica. A adequação do brinde à época de tantos preparos de guloseimas foi muito 
bem avaliada pelos consumidores.

Na semana do Natal, nova surpresa.  Os aventais que compunham o uniforme foram substituí-
dos por vestidos vermelhos e gorrinhos, transformando a equipe de promotoras em “Mamães Noel”!  
O resultado foi um presente: aumento de giro de refrigerantes nos principais clientes.

Vira Carrinho

Informativo



A cada ano, a Caravana de Natal  Coca-Cola se renova e ganha mais fãs. Na edição de 2013, os cami-
nhões reforçaram o pedido feito pelo Papai Noel na campanha da empresa veiculada na TV – que as pes-
soas aproveitassem a festa para trocarem bons sentimentos.

Assim, de 24/11 a 21/12, o comboio formado por oito caminhões foi decorado com algumas das 
palavras já estampadas nas embalagens especiais de fim de ano do refrigerante: amor, felicidades, es-
perança, sorrisos.

Além das Regiões Administrativas de Brasília, o roteiro incluiu Formosa, Valparaízo, Brasilinha, Lu-
ziânia e Catalão, percorrendo cerca de 500 km somando todas as 23 localidades por onde passou.

Neste ano, o Papai Noel foi acompanhado por dois personagens muito queridos tanto pelas crianças 
quanto adultos: o Urso Polar Coca-Cola. No início e no final dos trajetos, os presentes interagiam com o 
trio, tirando fotos e compartilhando esse momento de alegria.
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