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CHICCO CONFIA NAS MÃES: NOVA CAMPANHA DA MARCACHICCO CONFIA NAS MÃES: NOVA CAMPANHA DA MARCA
APOIA A AMAMENTAÇÃOAPOIA A AMAMENTAÇÃO

A marca Chicco reforça o seu posicionamento no apoio ao aleitamento materno, com umaA marca Chicco reforça o seu posicionamento no apoio ao aleitamento materno, com uma

mensagem positiva de con�ança na mãe e nas suas decisões quando chega o momento demensagem positiva de con�ança na mãe e nas suas decisões quando chega o momento de

amamentar.amamentar.

Com o aleitamento materno como tema central, a marca Com o aleitamento materno como tema central, a marca ChiccoChicco desenvolve uma campanhadesenvolve uma campanha

pensada para todas as mãespensada para todas as mães, , como forma de celebrar esta fase tão desa�ante e especial entrecomo forma de celebrar esta fase tão desa�ante e especial entre

a mãe e o bebéa mãe e o bebé . A nova campanha, com o conceito . A nova campanha, com o conceito A Chicco con�a na mãeA Chicco con�a na mãe, quer posicionar a marca, quer posicionar a marca

junto das mães, das suas alegrias e desa�os, junto das mães, das suas alegrias e desa�os, qualquer que seja a sua escolha no que àqualquer que seja a sua escolha no que à

amamentação diz respeitoamamentação diz respeito . . 

Filipa Remígio, Marketing and Sales Director da Artsana PortugalFilipa Remígio, Marketing and Sales Director da Artsana Portugal, refere que “Sabemos que o, refere que “Sabemos que o

leite materno é a forma ideal de alimentação para todos os recém-nascidos, trazendo benefíciosleite materno é a forma ideal de alimentação para todos os recém-nascidos, trazendo benefícios

mútuos para a mãe e para o bebé. A OMS recomenda o aleitamento materno em exclusivo até aos 6mútuos para a mãe e para o bebé. A OMS recomenda o aleitamento materno em exclusivo até aos 6

meses do bebé. Mas também sabemos que, para algumas mulheres, o aleitamento pode não sermeses do bebé. Mas também sabemos que, para algumas mulheres, o aleitamento pode não ser

uma experiência simples. Enquanto marca especialista no bebé e dedicada à família, queremosuma experiência simples. Enquanto marca especialista no bebé e dedicada à família, queremos

posicionar-nos junto das mães nesta fase tão marcante e ajudar a trazer-lhes algumaposicionar-nos junto das mães nesta fase tão marcante e ajudar a trazer-lhes alguma

tranquilidade e toda a informação possível. As mães con�am em nós e a Chicco con�a nas mães etranquilidade e toda a informação possível. As mães con�am em nós e a Chicco con�a nas mães e

nas suas escolhas.” nas suas escolhas.” 

Para suportar o lançamento desta mensagem tão poderosa, pode ser visto nas redes sociais daPara suportar o lançamento desta mensagem tão poderosa, pode ser visto nas redes sociais da

marca um vídeo, da autoria da VMLY&R, e a marca pensou numa programação especial para osmarca um vídeo, da autoria da VMLY&R, e a marca pensou numa programação especial para os

próximos meses, que inclui workshops online gratuitos para mães (e pais) sobre amamentação. E,próximos meses, que inclui workshops online gratuitos para mães (e pais) sobre amamentação. E,

refere Filipa Remígio, “a Chicco não vai �car por aqui: continuaremos na missão de apoiar, informarrefere Filipa Remígio, “a Chicco não vai �car por aqui: continuaremos na missão de apoiar, informar

e ajudar as mulheres na sua escolha de amamentação. Traremos muitas novidades nesta área aoe ajudar as mulheres na sua escolha de amamentação. Traremos muitas novidades nesta área ao

longo de 2022.” longo de 2022.” 

A campanha surge depois de, em 2021, A campanha surge depois de, em 2021, a marca ter dado vida a 15 cantinhos de amamentaçãoa marca ter dado vida a 15 cantinhos de amamentação

em hospitais por todo o Paísem hospitais por todo o País, a propósito dos 15 anos do projeto de responsabilidade social,, a propósito dos 15 anos do projeto de responsabilidade social,

CHICCO DÁ VIDACHICCO DÁ VIDA. . 

A marca disponibiliza uma extensa linha de produtos e acessórios de amamentaçãoA marca disponibiliza uma extensa linha de produtos e acessórios de amamentação, que vão, que vão

desde a recém-lançada Bomba Tira-Leite Elétrica Naturally Me Dupla, a soutiens de amamentação edesde a recém-lançada Bomba Tira-Leite Elétrica Naturally Me Dupla, a soutiens de amamentação e

outros importantes aliados úteis para uma amamentação mais tranquila e segura. E, outros importantes aliados úteis para uma amamentação mais tranquila e segura. E, até 3 deaté 3 de

fevereiro, toda a linha de produtos de aleitamento materno está com 20% de descontofevereiro, toda a linha de produtos de aleitamento materno está com 20% de desconto, nas, nas

lojas físicas, farmácias, pontos de venda aderente e em lojas físicas, farmácias, pontos de venda aderente e em chicco.ptchicco.pt. . 

A campanha é uma criação local da marca com a agência criativa VMLY&R, com o suporte dasA campanha é uma criação local da marca com a agência criativa VMLY&R, com o suporte das

agências de comunicação H+K Strategies e 17.Com, no seguimento do reposicionamento da marcaagências de comunicação H+K Strategies e 17.Com, no seguimento do reposicionamento da marca

#parentmore e alinhada com a mensagem de empoderamento feminino da campanha global#parentmore e alinhada com a mensagem de empoderamento feminino da campanha global

#mãeEmuitomais. #mãeEmuitomais. A Chicco con�a na mãeA Chicco con�a na mãe estará presente em todas as plataformas da marca, com estará presente em todas as plataformas da marca, com

ponto de partida nas redes sociais – ponto de partida nas redes sociais – InstagramInstagram e  e FacebookFacebook, e várias acções a acontecer ao longo de, e várias acções a acontecer ao longo de

2022. 2022. 

Mais informações sobre a campanha ou sobre os produtos Chicco podem ser consultadas em:Mais informações sobre a campanha ou sobre os produtos Chicco podem ser consultadas em:

www.chicco.ptwww.chicco.pt..
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