
para a ocasião. 
Para esclarecer os benefí-

cios da embalagem retornável 
e para aumentar o número de vendas desse produto, fize-
mos uma ação em 22 duas localidades, em mais de 200 
pontos de venda.  Na Estrutural,  em Taguatinga e no Guará, 
os consumidores foram surpreendidos com uma ação em 
conjunto com a rádio Clube FM.

E quem voltou para o Brasil, desta vez acompanhado, 
foi o Esquimó Kawaka. Junto com a família, o simpático 
personagem mostrou na nova campanha publicitária di-
versos momentos que pedem uma Kaiser Radler bem ge-
lada, desde um churrasco até a prática de esportes. 

Para deixar os consumidores com água na boca e ain-
da mais apaixonados por Coca-Cola, a campanha "Intrínse-
cos" ganhou as ruas de Brasília. Espaços publicitários foram 
ocupados por fotos artísticas que expressam o momento 
mágico que é consumir uma Coca-Cola bem gelada. 

E como a Brasal Refrigerantes não deixa de pensar na 
saúde e no bem-estar,  ajudou a viabilizar a 45ª edição da 
Corrida de Reis. Para a corrida, que é considerada a 
maior do Centro-Oeste, levamos representantes do 
grupo de corrida Brasal Runners, que foi recepcio-
nado no evento com Powerade, frutas e massotera-
pia.

Veja os detalhes dessas notícias e outas novidades!
Boa leitura!

Jean Claude Blaffeder
Diretor Geral da Brasal Refrigerantes

Editorial

A Caravana de Natal da Coca-Cola deste ano teve como 
mensagem “Neste Natal, faça alguém feliz” e percorreu 18 locali-
dades, incluindo Valparaíso, Luziânia, Catalão e Formosa. 

Segundo Victor Bernardes, Diretor Comercial da Brasal Re-
frigerantes, “este  é um presente da Coca-Cola e da Brasal Refri-
gerantes para os consumidores. Ao longo do mês de dezembro, 
percorremos a cidade despertando o espírito de Natal. Compar-
tilhando a magia que começa dentro de casa, com o total envolvi-
mento de nossos colaboradores.”

A novidade dessa edição foi a apresentação de um conto 
de Natal idealizado especialmente para a festa.  A encenação foi 
apresentada no Pontão-Lago Sul, Ceilândia, Águas Claras e  Espla-
nada dos Ministérios. Nesses dias, o Papai Noel ganhou a com-
panhia de personagens como o soldadinho de chumbo, a baila-
rina e a Mamãe Noel.

Em cada parada, a figura mais aguardada da festa, o Papai 
Noel, interagiu com o público, com gestos simples como um 
abraço para a foto ou a oferta de uma Coca-Cola geladinha.

Em todas as localidades, um número significativo aguar-
dou e acompanhou a carreata que já se consolidou como uma 
tradição carinhosamente preparada e aguardada por todos.

Brasal  
Informa

Começamos esta edição 
de Brasal InForma com a magia 
da Caravana de Natal da Coca-
Cola, que percorreu 18 locali-
dades e tinha como mensagem 
principal "Faça alguém feliz". Le-
vamos ao Lago Sul e à Esplana-
da dos Mnistérios, um conto de 
Natal preparado especialmente 
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CARAVANA DE NATAL



De 13 de outubro a 12 de dezembro,  a equipe de Trade da Brasal Refrigerantes implementou  no 
mercado três atividades com um único objetivo: alavancar as vendas e esclarecer os benefícios da em-
balagem Coca-Cola Retornável.

A ação abrangeu 22 localidades e mais de 200 PDVs entre bares, lanchonetes, padarias e minimer-
cados. Em vários pontos foram alocadas  promotoras capacitadas, inclusive quanto a  melhor forma de 
abordagem, esclareceram aos consumidores sobre cuidados específicos e vantagens da embalagem 
retornável.

 Os moradores da Estrutural, Samambaia, Taguatinga e Guara foram surpreendidos por uma des-
contraída blitz realizada em parceria com a rádio Clube FM. A equipe da rádio visitou moradores dessas 
regiões e, havendo Coca-Cola Retornável na geladeira, o consumidor ganhava na hora vale-compras no 
valor de R$ 100,00.

O esforço compensou resultando em aumento de giro do produto e maior conhecimento dos con-
sumidores.

Turbinando Coca-Cola Retornável
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A Brasal Refrigerantes invadiu o Gama com uma proposta criativa para despertar e provocar a 
emoção de se beber uma Coca-Cola bem gelada e estreitar o relacionamento do consumidor com a 
marca.

O sucesso da ação “Cidade Vermelha” é comprovado pelos números que gerou: 

Cidade Vermelha



A segunda campanha publicitária da Kaiser Ra-
dler no Brasil resgata o personagem do esquimó do 
Alaska. Só que ele não retorna ao Brasil sozinho, mas 
com sua família- sogra, cunhado, esposa e sobrinha. 
Juntos vivenciam situações comuns no dia-a-dia dos 
brasileiros.

A proposta da campanha atual é reforçar as di-
versas ocasiões em que Kaiser Radler pode ser apre-
ciada usando as preferências dos personagens da 
família Kawaka como exemplo: o cunhado que gosta 
de churrasco ou a sobrinha aficionada pela prática 
de exercícios. 

Kaiser Radler traz Kawaka de volta

Informativo

 Para completar a alegria sempre presente em um dos perío-
dos mais esperados pelos brasilienses, a equipe de Trade da Brasal 
Refrigerantes idealizou a promoção “Bloco da Felicidade”. Basta 
adquirir um Four Pack de Coca-Cola Regular nos pontos de venda 
participantes para ter direito a desconto sobre o valor total dos 
produtos comprados.

A promoção vai de 10 a 22 de fevereiro, cobrindo Taguatinga Norte, 
Setor Norte, Asa Norte, Vicente Pires, Riacho Fundo I, Ceilândia 
Norte e Samambaia Norte. A rede PraVocê e Caíque serão os par-
ceiros.

Bloco da Felicidade com Coca-Cola

 
De acordo com a Vice-Presidente de Marketing da HEINEKEN Brasil, Daniela Cachich, “A Cervejaria 

HEINEKEN é conhecida mundialmente pelos comerciais de sucesso de suas marcas Premium, como os da 
Heineken, por exemplo. Esse DNA de inovação passa a fazer parte de todas as campanhas da Cervejaria, 
como na de Kaiser Radler.” 
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Intrínsecos
Uma onda refrescante e irresistível invadiu simultaneamente Brasília e várias outras cidades. A 

campanha  “Intrínsecos” preencheu espaços publicitários com fotos quase artísticas que expressavam 
o momento mágico do consumo de Coca-Cola. A proposta foi resgatar no consumidor lembranças de 
bons momentos que recheiam nosso cotidiano. Muitos deles, acompanhados por Coca-Cola. 

Na 45ª Edição Corrida de Reis, os brasilienses constataram, mais 
uma vez, como a história de Brasília e da Brasal Refrigerantes se en-
trelaçam. Considerada a maior prova de corrida de rua do Centro-Oeste, 
o evento é aguardado  pelos atletas locais e por visitantes que tomam 
conta do Eixo Monumental com alegria e disposição.

Unidos pelo esporte e pela paixão pela cidade, o Governo do Dis-
trito Federal, por meio da Secretaria de Esportes, contou com o apoio 
imediato da indústria para viabilizar o já tradicional evento.

"A Brasal sempre caminhou com Brasília e, agora, não poderia ser 
diferente. Vamos proporcionar aos brasilienses mais uma oportunidade 
de prestigiar a cidade por meio do esporte", declarou na ocasião  Jean 
Claude Blaffeder, Diretor Geral da Brasal Refrigerantes.

Como de costume, os representantes do Brasal Runners, grupo de 
corrida formado por colaboradores da organização, foi recepcionado 
com Powerade, frutas, e massoterapeutas. Um dos cuidados especiais 
do Departamento de Pessoas para estimular a qualidade de vida de 
seus profissionais. 

Ao final, Victor Bernardes, Diretor Comercial da Brasal Refriger-
antes, recebeu do governador do Distrito Federal  Rodrigo Rollemberg 
e da secretária de Esporte  e Lazer Leila Barros, placa de agradecimento 
pelo apoio.
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