“ENTRE AMIGOS HÁ SEMPRE HISTÓRIAS” É O MOTE
DA NOVA CAMPANHA DE TRINCA BOLOTAS
Press Release, 13 de setembro de 2021 – A nova campanha de Trinca Bolotas é um
brinde à amizade! Com o conceito “Entre amigos há sempre histórias”, a marca da
Herdade do Peso, na Vidigueira, convida os portugueses à partilha das suas
recordações de momentos bem passados na companhia deste vinho do Alentejo.
Arranca hoje a nova campanha de Trinca Bolotas, o mais famoso porco boloteiro do
Alentejo, assente no conceito da amizade e das memórias partilhadas entre amigos.
Fazendo jus às suas raízes alentejanas, a marca já é conhecida como uma fonte de
histórias, um desbloqueador de boas conversas e de bons momentos de convívio que
acontecem em torno de uma mesa, enquanto se saboreia um copo de vinho. É nestas
ocasiões que não só se relembram, como também se criam novas histórias.
A campanha faz, precisamente, um paralelismo entre o claim da marca “Só o nome é
meia história” e os momentos vividos entre amigos, seja de aventuras, de lugares que
visitaram, férias, ou até amores passados. Como explica João Gomes da Silva,
Administrador da Sogrape, “esta nova campanha procura recuperar momentos de convívio e
de partilha entre amigos, sempre com a companhia de Trinca Bolotas, um vinho que se assume
como um cúmplice perfeito para estas ocasiões.”
Trinca Bolotas mantém um registo inovador que caracteriza as suas comunicações, com
um tom humorista e descontraído, direcionado para um público jovem, atento às
tendências e que aprecia experiências diferenciadoras.
Com criatividade da FUEL, a nova campanha reforça os dois pilares que caracterizam a
marca e Trinca Bolotas em especial: as suas raízes alentejanas, presentes nos momentos
de convívio, e a atitude urbana, refletida na imagem e na narrativa do filme e dos
materiais de comunicação.
A campanha vai estar on air durante o próximo mês em televisão, digital e exterior
(mupis e ponto de venda). O filme foi produzido pela Fast Forward.
Link para vídeo oficial (20s) e behind the scenes.
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