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STARBUCKS APRESENTA BEBIDA EM HOMENAGEM ASTARBUCKS APRESENTA BEBIDA EM HOMENAGEM A
TAYLOR SWIFTTAYLOR SWIFT

A bebida preferida de Taylor Swift tem, agora, um lugar de destaque nas cafetarias Starbucks. AA bebida preferida de Taylor Swift tem, agora, um lugar de destaque nas cafetarias Starbucks. A

marca juntou-se à cantora norte-americana para desenvolver a sua receita preferida e dar-lhe o seumarca juntou-se à cantora norte-americana para desenvolver a sua receita preferida e dar-lhe o seu

nome: pedir um Taylor’s Latte ou um Taylor’s Version é o mesmo que pedir um latte de caramelo denome: pedir um Taylor’s Latte ou um Taylor’s Version é o mesmo que pedir um latte de caramelo de

leite magro e num copo grande.leite magro e num copo grande.

A novidade deverá ser exclusiva do mercado norte-americano mas mostra como a Starbucks estáA novidade deverá ser exclusiva do mercado norte-americano mas mostra como a Starbucks está

atenta à cultura Pop. Segundo a CNN, esta é uma estratégia que permite aproveitar a in�uência deatenta à cultura Pop. Segundo a CNN, esta é uma estratégia que permite aproveitar a in�uência de

uma celebridade para alavancar as vendas, sem custos adicionais ou trabalho extra por parte dosuma celebridade para alavancar as vendas, sem custos adicionais ou trabalho extra por parte dos

funcionários. Basta alterar o nome à bebida preferida de uma personalidade conhecida do públicofuncionários. Basta alterar o nome à bebida preferida de uma personalidade conhecida do público

para gerar buzz.para gerar buzz.

Neste caso, a novidade chegará no âmbito da campanha de copos vermelhos da marca, que todosNeste caso, a novidade chegará no âmbito da campanha de copos vermelhos da marca, que todos

os anos assinala o Natal com uma mudança na forma como serve as suas bebidas. Além disso,os anos assinala o Natal com uma mudança na forma como serve as suas bebidas. Além disso,

coincide com o relançamento do álbum “Red” de Taylor Swift.  coincide com o relançamento do álbum “Red” de Taylor Swift.  
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