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O espírito natalino traduzido em uma irresistível
fragrância. Assim é o conceito de O Boticário (www.oboticario.com.br) para a campanha
publicitária do Natal 2011 que contempla anúncios nas principais revistas do país, outdoor,
spots e filme para TV. A comunicação foi criada pela AlmapBBDO (www.almapbbdo.com.br).
Com 60 segundos, o filme intitulado “Maria-Fumaça” começa em um galpão, um cenário
misterioso em volta de um velhinho muito especial, maquinista de uma pequenina cidade.
Vemos esse velhinho saindo de uma das lojas de O Boticário, com vários frascos da colônia
Acqua Fresca. Ele carrega sua locomotiva com os produtos e inicia a viagem. Assim que
avança pela estrada de ferro, a Maria Fumaça começa a exalar um delicioso aroma pela
chaminé. O cheiro encanta todos pelo caminho, fazendo florescer uma plantação de roseiras,
iluminando todo o percurso e contagiando homens, mulheres e crianças de todas as idades.
Isso desperta o espírito de Natal em cada um e a troca de presentes. Com um sorriso
encantador do “bom velhinho”, o filme fecha com a assinatura: “O Natal é bonito, mas pode
ser lindo”.
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