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BOLACHAS OREO SALTAM PARA OS PÉS COM A HAVAIANASBOLACHAS OREO SALTAM PARA OS PÉS COM A HAVAIANAS

Mergulhar os pés na areia ou uma bolacha Oreo num copo de leite? Qual destes cenários soaMergulhar os pés na areia ou uma bolacha Oreo num copo de leite? Qual destes cenários soa

melhor? A questão foi colocada aos seguidores da Havaianas nas redes sociais em antecipação domelhor? A questão foi colocada aos seguidores da Havaianas nas redes sociais em antecipação do

anúncio da nova colaboração entre a marca de chinelos e a insígnia de bolachas de chocolate.anúncio da nova colaboração entre a marca de chinelos e a insígnia de bolachas de chocolate.

O resultado é uma coleção cápsula que apresenta, entre outros, o modelo Havaianas + Oreo Top, queO resultado é uma coleção cápsula que apresenta, entre outros, o modelo Havaianas + Oreo Top, que

se destaca não só pelo estampado com uma associação direta à Oreo mas também pelo facto dese destaca não só pelo estampado com uma associação direta à Oreo mas também pelo facto de

ter aroma. Junta-se ainda a recriação de uma bolacha Oreo na sola.ter aroma. Junta-se ainda a recriação de uma bolacha Oreo na sola.

«A Oreo é uma marca divertida e optimista e, nisso, é muito semelhante à Havaianas», a�rma«A Oreo é uma marca divertida e optimista e, nisso, é muito semelhante à Havaianas», a�rma

Fernanda Rossano, diretora de Marketing da Alpergatas, empresa que detém a marca Havaianas.Fernanda Rossano, diretora de Marketing da Alpergatas, empresa que detém a marca Havaianas.

Em comunicado reportado pelo site Marketing News, a responsável sublinha como esta é umaEm comunicado reportado pelo site Marketing News, a responsável sublinha como esta é uma

colaboração «super especial e inovadora, que combina elementos próprios de ambas».colaboração «super especial e inovadora, que combina elementos próprios de ambas».

Fernanda Romano sublinha ainda que está «certa de que vai ser um sucesso». Além dos chinelos,Fernanda Romano sublinha ainda que está «certa de que vai ser um sucesso». Além dos chinelos,

também poderá chamar a atenção a capa para auriculares com a forma de uma bolacha ou astambém poderá chamar a atenção a capa para auriculares com a forma de uma bolacha ou as

meias com Oreo.meias com Oreo.

«A Havaianas está em toda sintonia com Oreo e acreditamos na força desta colaboração até ao«A Havaianas está em toda sintonia com Oreo e acreditamos na força desta colaboração até ao

ponto de que nos ocorrer brincar com o casamento», conta ainda Álvaro Garcia, diretor deponto de que nos ocorrer brincar com o casamento», conta ainda Álvaro Garcia, diretor de

Marketing da Mondelez Brasil, que detém a marca de bolachas.Marketing da Mondelez Brasil, que detém a marca de bolachas.

A divulgação da parceria arrancou no início de Setembro, mas ainda sem desvendar o que estava aA divulgação da parceria arrancou no início de Setembro, mas ainda sem desvendar o que estava a

acontecer. Na altura, as duas insígnias queriam apenas saber qual seria a reação dosacontecer. Na altura, as duas insígnias queriam apenas saber qual seria a reação dos

consumidores a esta união.consumidores a esta união.
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