conexões

Fantastic!!! Bravo!
tatisantannas

última hora

Ficou animal!
vihsimon
Só assim para gostar de Era Uma
Vez em Hollywood!
andressagonzaga
Facebook
Uber combate assédio, racismo e
homofobia em nova campanha
E os motoristas que são mortos
todos os dias? Nem um muito obrigado.
Thimóteo Soares
Instagram
Post: O @burgerkingbrasil recriou os cartazes dos melhores
filmes do Oscar. Detalhes no site
do @propmark.
Maravilhoso.
flaviatgodoy

dorinHO

Responsabilizar uma plataforma por
um comportamento que impera desde que o mundo é mundo, é incabível... A responsabilidade é de todos
nós e, mesmo que minimamente, a
plataforma está se posicionando.
Gustavo Seguro

Inscrições

O Fiap, festival de publicidade e criatividade da América
Latina, abriu as inscrições para sua 50ª edição. Elas vão até
15 de julho. O evento será realizado novamente em Miami
(EUA), entre os dias 15 e 17 de setembro. Quem se inscrever
até 15 de abril, segundo a organização da competição, terá
desconto de 10% em cada peça colocada para concorrer.

CONSELHO

Eduardo Schaeffer, diretor
de negócios integrados em
publicidade da Globo, foi
indicado pela Abert para
uma das vagas da entidade
no Conselho Superior das
Normas-Padrão do Cenp.
“A intensa renovação da
publicidade não prescinde
da autorregulação
praticada pelo Cenp”, diz
Schaeffer, acrescentando:
“É fundamental que
anunciantes, agências
e veículos busquem
permanentemente o
aprimoramento do modelo
brasileiro de publicidade.
O Cenp é o melhor lugar
para essas conversas”.

TINTAS

A VML venceu concorrência e conquistou a conta de
comunicação integrada da
companhia holandesa AkzoNobel, uma das principais
do mundo no setor de tintas
e revestimento. A agência
presidida por Fernando Taralli cuidará das marcas Coral, Alabastine e Sparlack, no
Brasil e América Latina.

MERCHAN

Camila Couto é a nova
gerente de trade marketing
e merchandising da marca
de balas de gelatina Fini.
A executiva terá a missão
de oferecer mais inovações
ao consumidor. A empresa
conta com mais de 300
produtos no seu portfólio.

LEITE

O Grupo Rái conquistou a
conta da Yakult, empresa
dedicada à ciência e que
desenvolve pesquisas com
tecnologia avançada em
favor da saúde. Agência
será responsável por toda
a comunicação da marca,
inclusive redes sociais,
mídia programática e
marketing de influência.

IBP

A Binder ganhou a conta
do Instituto Brasileiro
de Petróleo, Gás &
Biocombustíveis (IBP),
que congrega mais de
200 empresas. Agência
desenvolverá trabalho
institucional e campanhas
para eventos.

LONDON

Rodrigo Castellari (foto ao
lado), que era da F/Nazca,
foi para a Saatchi & Saatchi
London. Ele assumirá
a posição de diretor de
criação e head of art. Vai
trabalhar com clientes
como Direct Line e Visa.
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