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O Dia dos Pais se aproxima, e o Novo Shopping preparou uma emocionante e
inovadora homenagem para todos os pais da cidade de Ribeirão Preto, dando
continuidade à linha institucional do shopping com o mote “O encontro mais
amigo entre pai e filho”.
Com peças criadas pela agência Rae,MP, a campanha traz à tona a sintonia
entre pai e filho através da alegria das brincadeiras infantis, traduzidas na
elaboração de um outdoor duplo com apliques de balões.
Para tornar a campanha ainda mais original e emocionante, a agência
desenvolveu, de forma inédita na região nos trabalhos que contemplam
outdoors, a interação do público com a peça através da tecnologia.
A campanha acontece de 29 de julho a 14 de agosto e contará com peças
paracomunicação interna, outdoor e anúncios de jornais e revistas.
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• AOC aposta em ações nas redes sociais
• Bangu Shopping inova no Dia dos Pais
• Novos talentos da Agência Azul
• Sitz Comunicação cria para o blog "I Love
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