
Seleção Brasileira na primeira 
fase do mundial.  

Outro presente que a      
Coca-Cola reservou para os consumidores foi a bola usada 
em jogos do Brasil durante a Copa do Mundo FIFA 2014. A 
promoção "A Bola do Jogo do Brasil pode ser sua!" também 
deu mais de 10 mil bolas promocionais exclusivas. 

E você já pensou em ter o direito de assistir a todos 
os jogos das Copas do Mundo até o fim da sua vida? A Co-
ca-Cola fez muita gente torcer para ganhar esse prêmio e 
ainda poder levar dois acompanhantes. 

A promoção "Perfeito é do seu jeito" sorteará três ca-
sas no valor de 300 mil reais, além de 15 cozinhas e 20 vale-
compras por dia de R$ 400 cada. 

E, para finalizar, também vamos falar de cerveja XIn-
gu, que agora vem em três versões: Premium Gold, Unique 
Red e Original Black. 

Veja mais detalhes e boa leitura! 

Jean Claude Blaffeder
Diretor Geral da Brasal Refrigerantes

Editorial

Inspirada na dedicação de todas as mães em tornar as re-
feições em família momentos únicos, a promoção “Perfeito é do 
seu jeito”, lançada em agosto, sorteará três casas no valor de R$ 
300 mil cada. 

Além das casas, a promoção também distribuirá 15 cozi-
nhas, no valor de R$ 10 mil cada, e 20 vale-compras por dia de 
R$ 400 cada. Prêmios atrativos e que representam uma excelente 
alavanca para as vendas.

É muito simples concorrer. Basta o consumidor enviar o có-
digo impresso nas tampinhas, via SMS, para o número 22043 ou 
cadastrá-lo no site cocacola.com.br. 

A promoção Perfeito é do seu Jeito termina em 20 de no-
vembro e contempla os refrigerantes Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 
Coca-Cola Light, além de Fanta Laranja e Uva, Sprite e Kuat, nas 
suas versões regulares, em embalagens acima de um litro.

Brasal  
Informa

A Brasal Refrigerantes está 
em clima de Copa do Mundo. 
Entre as ações mais arrojadas 
da Coca-Cola está a promoção  
"Leve 100 amigos para a Copa 
do Mundo FIFA 2014", que 
sorteou cinco consumidores e 
deu a eles o direito de levar 100 
amigos para um dos jogos da 
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Perfeito é do seu Jeito
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Objeto de desejo de milhões de pessoas, as bolas usadas nos jogos da Seleção do Brasil durante a 
Copa do Mundo da FIFA 2014 ™”, foi um dos prêmios mais cobiçados entre as diversas promoções que a 
empresa preparou para o período do maior evento de futebol do mundo.

Parceira oficial da FIFA, a Coca-Cola foi a única marca com exclusividade para realizar promoções 
com as bolas usadas nos jogos . A promoção “A Bola do Jogo do Brasil pode ser sua!”, com duração de 01 
de junho a 17 de junho, sorteou as bolas dos jogos do Brasil na primeira fase da competição e mais 10 
mil bolas promocionais exclusivas.

De abrangência nacional e mecânica simples, a promoção foi realizada nas lojas da rede Extra e foi 
válida para os produtos Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Kuat e Sprit em embalagens a partir de 1,5l.

Bola Oficial
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Já imaginou ter a certeza de estar presente em todas as 
edições futuras das Copas do Mundo? A Coca-Cola imaginou e 
realizou esse desejo para um grande sortudo!

De 15 de maio a 13 de junho, a promoção “Você em todas 
as Copas do Mundo” fez muita gente torcer para levar o prêmio 
inusitado: ter o direito de ver as próximas Copas do Mundo da 
FIFA até o fim da vida. Se para você já seria o suficiente, a Coca-
Cola foi além: o vencedor conquistou o direito vitalício de ser 
acompanhado por dois amigos.

Em uma promoção especial assim, o segundo prêmio tam-
bém foi muito desejado: uma mini-coolers exclusivo da marca. 
Foram distribuídas 1.000 unidades. Se não foi dessa vez, cal-
ma. A Coca-Cola não espera quatro anos para surpreender seus 
consumidores.   

Juntos em todas as Copas

Informativo

 A promoção “Leve 100 amigos para o jogo do Brasil na Copa do Mundo da FIFA 2014 ™ fi-
cará entre as ações mais arrojadas da Coca-Cola. Foram sorteados cinco consumidores e cada um 
deles teve direito a ser acompanhado por 100 amigos para um dos jogos da Seleção Brasileira na 
primeira fase do maior torneio de futebol do mundo.
 Além dos ingressos e traslado até o local da partida, os sortudos foram recepcionados por 
uma programação especial. Entre as surpresas, show com o grupo Monobloco e a cantora Gaby 
Amarantos. Os artistas foram responsáveis pela gravação da música Todo Mundo, tema das cam-
panhas da marca durante o evento.
 Para concorrer, o consumidor enviava o código impresso nas tampinhas e anéis dos produ-
tos participantes por SMS ou pela internet. Mas havia a possibilidade de triplicar a chance de 
ganhar, bastava cantar a música Todo Mundo. Uma experiência inesquecível para todos os en-
volvidos.

Você e 100 Amigos Torcendo pela Seleção
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Xingu – Brasilidade nas Festas de Fim de Ano

Premiada e reconhecida internacionalmente, a Xingu, cerveja de 
origem brasileira, é ideal para consumidores que apreciam cerve-
jas especiais, A marca agora está com três versões: Premium Gold 
(estilo Premium American Lager), Unique Red (estilo Red Lager) e 
a tradicional Original Black (estilo Sweet Stout), todas em garrafas 
long neck 355ml. 

A família Xingu atende a exigência crescente por parte de con-
sumidores que buscam estilos diferentes dos convencionais.

Ideal para harmonizações, a linha Xingu é uma excelente opção 
para dar um toque de brasilidade para as ceias das Festas que já se 
aproximam. 
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De 25 a 28 de setembro, a capital sedia o maior evento de fitness da 
região, o Brasília Capital Fitness - BCF e conta com o patrocínio de Powerade.

A marca leva uma novidade para o BCF, o Powerade Zero™, a única be-
bida repositora de sais minerais e vitaminas, com zero caloria, no país. A be-
bida com zero açúcar leva a fórmula ION4, composta pelos eletrólitos sódio, 
potássio, magnésio, cálcio e as vitaminas B3, B6 e B12. O novo produto já 
está no mercado de todo país nos sabores Tangerina e Mountain Blast.

Durante o evento, a Brasal Refrigerantes entregará a formadores de 
opinião um exemplar de Powerade Zero™ acondicionado em embalagem es-
pecialmente preparada para essa ação.

Powerade Zero™ foi concebido no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvi-
mento da Coca-Cola Company, no Rio de Janeiro. É um dos cinco centros de 
pesquisa avançada da Coca-Cola em todo o mundo, além de Bélgica, Japão, 
China e Estados Unidos. A bebida foi formulada para ajudar o corpo a absor-
ver e reter líquidos, evitando a desidratação, o que pode afetar o desem-
penho do exercício físico, sem adicionar calorias de volta. Pessoas que se 
exercitam podem se beneficiar de Powerade Zero™, antes do exercício ou da 
atividade esportiva para ajudar a alcançar o nível de hidratação ideal.

Powerade Zero™ possibilita a hidratação para o corpo sem reposição de 
calorias perdidas no exercício, a bebida perfeita para o público presente no 
BCF.

Powerade no BCF


