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TETRA PAK E RÁDIO COMERCIAL JUNTAS (NOVAMENTE)TETRA PAK E RÁDIO COMERCIAL JUNTAS (NOVAMENTE)
PELA RECICLAGEMPELA RECICLAGEM

A Tetra Pak, empresa de embalagens de alimentos, lançou o segundo spot de rádio da campanhaA Tetra Pak, empresa de embalagens de alimentos, lançou o segundo spot de rádio da campanha

“Sempre no Amarelo”. Realizado em parceria com a Sociedade Ponto Verde, este projeto, que visa“Sempre no Amarelo”. Realizado em parceria com a Sociedade Ponto Verde, este projeto, que visa

promover a reciclagem e sensibilizar os consumidores para a colocação das embalagens da Tetrapromover a reciclagem e sensibilizar os consumidores para a colocação das embalagens da Tetra

Pak no ecoponto amarelo, poderá ser ouvido até 6 de dezembro, na Rádio Comercial, e conta comPak no ecoponto amarelo, poderá ser ouvido até 6 de dezembro, na Rádio Comercial, e conta com

Nuno Markl na voz-off.Nuno Markl na voz-off.

De acordo com comunicado da marca, o aumento da reciclagem em Portugal “é uma prioridadeDe acordo com comunicado da marca, o aumento da reciclagem em Portugal “é uma prioridade

para a Tetra Pak, que tem em curso um conjunto de ações que visam consciencializar ospara a Tetra Pak, que tem em curso um conjunto de ações que visam consciencializar os

consumidores para a importância da reciclagem”. Esta aposta vem reforçar a mensagem daconsumidores para a importância da reciclagem”. Esta aposta vem reforçar a mensagem da

colocação das embalagens da Tetra Pak no ecoponto amarelo, numa altura festiva, em que ocolocação das embalagens da Tetra Pak no ecoponto amarelo, numa altura festiva, em que o

consumo aumenta signi�cativamente.consumo aumenta signi�cativamente.

«Sabemos que a rádio é uma forma de chegar a vários tipos de públicos, pelo que achámos«Sabemos que a rádio é uma forma de chegar a vários tipos de públicos, pelo que achámos

importante apostar nesta comunicação para sensibilizar os ouvintes para a importância daimportante apostar nesta comunicação para sensibilizar os ouvintes para a importância da

reciclagem e da colocação das embalagens da Tetra Pak – de leite, sumos, natas, tomate e águas –reciclagem e da colocação das embalagens da Tetra Pak – de leite, sumos, natas, tomate e águas –

no ecoponto amarelo, depois do impacto que a primeira campanha radiofónica obteve», refereno ecoponto amarelo, depois do impacto que a primeira campanha radiofónica obteve», refere

Ingrid Falcão, responsável pela área de sustentabilidade na Tetra Pak Ibéria.Ingrid Falcão, responsável pela área de sustentabilidade na Tetra Pak Ibéria.
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