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E nós em breve vamos mostrar todos os vencedores
no evento de entrega dos Prémios Cinco Estrelas 2022.
Marcas, personalidades e orgãos de comunicação social têm divulgado ao mercado que são vencedores do
Prémio Cinco Estrelas 2022. E nós, estamos a preparar um evento de entrega de prémios, como já vos habituámos,
absolutamente Cinco Estrelas! Em breve vamos revelar tudo.
Falando em vencedores, partilhamos esta semana um vídeo em que uma das fundadoras, Débora Silva nos fala
sobre a relevância do Prémio Cinco Estrelas para marcas, produtos e serviços.
Um zoom de mercado feito em forma de estudo pela Multidados, revela qual foi o anúncio que marcou
a temporada natalícia dos portugueses e, não podemos dizer que seja uma surpresa.
Surpreendente é o site da Worten, considerado o maior site de e-commerce do país, que tem agora uma forte oferta
em produtos dedicados ao desporto, apresentados pelo humor de Ricardo Araújo Pereira.
O humor caracteriza também o vídeo que brinca com o stresse muitas vezes exagerado dos criativos perante o seu
trabalho, comparando-o e relativizando-o face ao trabalho dos cirurgiões que enfrentam uma luta de "vida ou morte" no
seu dia a dia.
Continuam as votações para apurar os ícones regionais vencedores de 2022. Participe até 21 de fevereiro e colabore
na votação, tornando a sua região e os seus seus símbolos mais emblemáticos, realmente Cinco Estrelas.

"Procuramos nas marcas,
um nível de excelência em
toda a linha."

Sun Doors
Premium Gin
Um Gin Premium artesanal feito com
o melhor que a natureza tem para oferecer.
Para uma composição especial, colhemos
na serra e nos campos do Ribatejo
parte dos 23 botânicos e frutas.
Elaborado em pequenos lotes e produzido
com álcool de cereais de qualidade superior.
Após 4 destilações controladas e cuidadas
em alambique de cobre, obtemos
o Gin Sun Doors Dry!
Saiba Mais

Consegue adivinhar qual o anúncio
"mais memorável" do Natal 2021?
Deixou Portugal inteiro durante semanas com a mesma banda sonora, foi motivo de paródias
em vários formatos e, muitos de nós, passámos vários dias com o jingle na cabeça.
"Pingo Doce Quem Trouxe" foi o anúncio “mais memorável” do Natal de 2021, obtendo 13,7% das referências, segundo
um estudo da Multidados sobre campanhas e marcas associadas ao Natal com base numa amostra de mil questionários
online.
Cerca de 67,8% dos consumidores afirmam que os anúncios mais memoráveis os influenciam na compra das marcas
que representam, sendo que, 25% revela expectativas ficando a aguardar novas campanhas destas marcas.
Quando questionados sobre qual a marca que apresentou o anúncio mais memorável de sempre, os inquiridos colocam
em primeiro lugar a Coca-Cola.
Conheça outros resultados do estudo aqui.

A Gama Seaqual está
com 50% de desconto!
Com foco na inovação e na sustentabilidade, a Molaflex
desenvolveu a gama Seaqual com componentes
100% reciclados, fabricados através de plástico retirado
do oceano e posteriormente transformados em fibras
de excelente qualidade.
Esta gama é composta pelo Seaqual Pocket com um
núcleo de molas ensacadas, que se adaptam ao corpo de
forma independente, e pelo Seaqual Multi, com Mola
Contínua Multielástic, uma tecnologia exclusiva Molaflex,
que lhe oferece uma melhor resistência, durabilidade e
respirabilidade.
Marca de descanso líder no mercado português, a Molaflex
conquistou esse lugar pela inovação tecnológica aplicada
ao conforto ao longo dos seus 70 anos de história.
Conheça aqui a gama Seaqual.

SI Soluções Ideais
A Solução Ideal para SI.
A comemorar este ano 20 anos de experiência no mercado,
a Soluções Ideias tem uma vasta rede de agências de Norte
a Sul do País, presta um serviço integrado e completo com
recurso às suas 5 áreas de negócio, complementares entre
si:
- mediação imobiliária na compra e venda
- mediação em arrendamentos
- intermediação de crédito
- gestão de arrendamentos
- projetos de construção exclusivos
Uma forte aposta em ferramentas tecnológicas para estar
cada vez mais próxima dos clientes e com uma rede de
profissionais Cinco Estrelas em simpatia, disponibilidade
e aconselhamento na compra ou venda da sua casa,
a Soluções Ideais é uma marca Cinco Estrelas pelo
segundo ano consecutivo. Saiba Mais

Dois premiados
Cinco Estrelas juntos
em campanha.

Inspirado nas séries televisivas,
anúncio mostra médicos a
atuar como publicitários, numa
sala de operações.

O apresentador e humorista Ricardo Araújo Pereira, conhecido
como RAP, é de novo o protagonista da campanha “Worten.pt,
tem tudo e mais não sei o quê”, focada nos produtos de
desporto
disponíveis
online
no
site
da
marca.

Muitas vezes tendemos a encarar o nosso trabalho com maior
importância do que este realmente tem, como se estivéssemos
a enfrentar situações de vida ou morte, tal como um cirurgião
enfrenta
numa
mesa
de
operações.

Presente em TV, rádio, digital e nas redes sociais da marca,
nomeadamente no Instagram da influencer Mariana Rocha,
conhecida por Miss Fit, a marca Cinco Estrelas aposta
novamente em Ricardo Araújo Pereira Personalidade Cinco
Estrelas 2022 na Categoria Humor, para divulgar aquele que é,
de acordo com a Worten, "o maior site de e-commerce em
Portugal."

Promovendo a autocrítica no meio publicitário, o The One
Clube for Creativity lançou um novo vídeo comparando os
processos criativos dos profissionais de comunicação com as
cirurgias. Numa sala de operações, enquanto realizam uma
cirurgia, os médicos substituem o vocabulário médico pelos
típicos jargões publicitários que se ouvem em agências de todo
o mundo.

Se não está num dia cinco estrelas e não quer receber informação sobre o melhor que existe no mercado, clique em unsubscribe.

Siga o Prémio Cinco Estrelas

Contactos | Candidaturas
Prémio Cinco Estrelas | Ana Lourenço 938 123 663
www.cinco-estrelas.pt

Prémio Cinco Estrelas Regiões | Débora Silva 917 229 219

Se não está num dia cinco estrelas e não quer receber informação sobre o melhor que existe no mercado, clique em unsubscribe.

