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HALIBUT “DÁ VOZ” AO BEBÉ EM NOVA CAMPANHA FOCADAHALIBUT “DÁ VOZ” AO BEBÉ EM NOVA CAMPANHA FOCADA
NA GAMA MUDA FRALDASNA GAMA MUDA FRALDAS

“Mamã, tu sabes o que é proteção porque escolhes o Nº1“Mamã, tu sabes o que é proteção porque escolhes o Nº1 ” é o ” é o claimclaim desta nova campanha  desta nova campanha dada

marca 100% portuguesa, que se foca nas palavras do próprio bebé, agradecendo à mãe por fazer amarca 100% portuguesa, que se foca nas palavras do próprio bebé, agradecendo à mãe por fazer a

escolha certa para o proteger: escolher o nº1 na muda da fralda, reforçando assim a mensagemescolha certa para o proteger: escolher o nº1 na muda da fralda, reforçando assim a mensagem

enquanto líder deste mercado.  enquanto líder deste mercado.  

Halibut Muda Fraldas, marca de produtos cosméticos especialista na muda da fralda que ofereceHalibut Muda Fraldas, marca de produtos cosméticos especialista na muda da fralda que oferece

um cuidado completo, desde a limpeza, à proteção e reparação da pele, acaba de lançar a sua maisum cuidado completo, desde a limpeza, à proteção e reparação da pele, acaba de lançar a sua mais

recente campanha, que estará em Televisão e Digital até ao �nal do mês de fevereiro. recente campanha, que estará em Televisão e Digital até ao �nal do mês de fevereiro. 

“Mamã, tu sabes o que é proteção porque escolhes o Nº1”“Mamã, tu sabes o que é proteção porque escolhes o Nº1” é o mote central, que se desenvolve a é o mote central, que se desenvolve a

partir da voz do bebé, que agradece à mãe por fazer a escolha certa: escolher o líder de mercadopartir da voz do bebé, que agradece à mãe por fazer a escolha certa: escolher o líder de mercado

para tratar de si. Para as mães e pais, nada há de mais importante do que o que o �lho sente e,para tratar de si. Para as mães e pais, nada há de mais importante do que o que o �lho sente e,

nesse sentido, a marca portuguesa pretende transmitir a mensagem de que os pais devemnesse sentido, a marca portuguesa pretende transmitir a mensagem de que os pais devem

continuar a apostar nos cuidados Halibut Muda Fraldas, algo que o próprio bebé agradece.   continuar a apostar nos cuidados Halibut Muda Fraldas, algo que o próprio bebé agradece.   

Além do foco principal ao longo do spot do cuidado bestseller – o creme protetor – a marca dá aindaAlém do foco principal ao longo do spot do cuidado bestseller – o creme protetor – a marca dá ainda

a conhecer o cuidado completo que só uma marca especialista na muda da fralda conseguea conhecer o cuidado completo que só uma marca especialista na muda da fralda consegue

oferecer: linimento (limpeza da pele), creme protetor (proteção diária da pele) e pomada reparadoraoferecer: linimento (limpeza da pele), creme protetor (proteção diária da pele) e pomada reparadora

(reparação em caso de assadura). Com o objetivo de reforçar o seu expertise enquanto líder, Halibut(reparação em caso de assadura). Com o objetivo de reforçar o seu expertise enquanto líder, Halibut

Muda Fraldas pretende ser vista cada vez mais enquanto marca de produtos cosméticos que nãoMuda Fraldas pretende ser vista cada vez mais enquanto marca de produtos cosméticos que não

só disponibiliza o cuidado para uma rotina diária (limpeza + proteção) mas também o cuidadosó disponibiliza o cuidado para uma rotina diária (limpeza + proteção) mas também o cuidado

adequado em caso de existência de uma assadura com presença de microrganismos como algunsadequado em caso de existência de uma assadura com presença de microrganismos como alguns

fungos (reparação).  A marca oferece assim um cuidado completo na muda da fralda.fungos (reparação).  A marca oferece assim um cuidado completo na muda da fralda.

Joana Catarino, Brand Manager, refere “Enquanto marca líder na categoria da muda da fralda,Joana Catarino, Brand Manager, refere “Enquanto marca líder na categoria da muda da fralda,

queremos ano após ano, geração a geração, continuar a ser a escolha dos pais e das mães e dizer-queremos ano após ano, geração a geração, continuar a ser a escolha dos pais e das mães e dizer-

lhes que podem contar com Halibut Muda Fraldas desde o 1º dia.” “Com esta nova campanha,lhes que podem contar com Halibut Muda Fraldas desde o 1º dia.” “Com esta nova campanha,

temos como objetivo reforçar a nossa posição Nº1 no mercado, através do “testemunho” do própriotemos como objetivo reforçar a nossa posição Nº1 no mercado, através do “testemunho” do próprio

bebé, mas também contribuir para uma cada vez mais clara distinção da marca enquanto “A”bebé, mas também contribuir para uma cada vez mais clara distinção da marca enquanto “A”

marca Muda Fraldas que oferece um cuidado completo, através de três palavras de ordem: limpezamarca Muda Fraldas que oferece um cuidado completo, através de três palavras de ordem: limpeza

(linimento - cuidado 2 em 1 que limpa e protege a pele num só gesto), proteção (creme protetor –(linimento - cuidado 2 em 1 que limpa e protege a pele num só gesto), proteção (creme protetor –

acalma, hidrata e protege diariamente a pele contra o aparecimento de uma assadura) e reparaçãoacalma, hidrata e protege diariamente a pele contra o aparecimento de uma assadura) e reparação

(pomada reparadora – repara a pele em caso de assadura com presença de microrganismos como(pomada reparadora – repara a pele em caso de assadura com presença de microrganismos como

alguns fungos)”.  alguns fungos)”.  
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Fonte: Dados IQVIA MAT nov’21 unidades e valor, mercado NEC4 – 88B2B OUT CR/PAST DERMAT FRALDA, produtos halibut mudaFonte: Dados IQVIA MAT nov’21 unidades e valor, mercado NEC4 – 88B2B OUT CR/PAST DERMAT FRALDA, produtos halibut muda

fraldas creme protetor + halibut muda fraldas pomada reparadora. 2201D_918663  fraldas creme protetor + halibut muda fraldas pomada reparadora. 2201D_918663  
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