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Eis-nos chegados ao último quarto do ano. Ao contrário do que seria de prever no início de 2022, vamos terminar este ano com
uma guerra a acontecer na Europa e com um cenário de inflação. Assim, a Unidade de Comércio e Desenvolvimento das Nações
Unidas fez uma revisão em baixa sobre a previsão do crescimento económico global para o que resta do ano e prevê um
crescimento modesto para 2023. Desta forma, foi perante este cenário que o projecto “Globalization Deep Diver” reuniu as 5
principais tendências de consumo a que as marcas deverão estar atentas. Saiba mais aqui.
O Prémio Cinco Estrelas tem, de acordo com Francisco Carvalho, 4 grandes vantagens para as marcas. Assista ao video "Damos
voz a quem sabe" e conheça-as.
As marcas Cinco Estrelas estão atentas às tendências e em inovação constante. Esta semana ficamos a conhecer a nova e
futurista máquina de café Delta Q e os temáticos e assustadores "acessórios" para a casa que a Renova criou para este
Halloween, com esqueletos, abóboras, morcegos e gatos pretos.
Gatos e cães pretos são associados ao azar e por isso são os últimos a ser adotados. A União Zoófila quer mudar isso
sensibilizando-nos com uma campanha muito especial e nós associamo-nos partilhando o apelo.

Francisco Carvalho, Diretor Geral da
Bo Consulting e membro do Comité
Prémio Cinco Estrelas, partilha
connosco as vantagens que este
prémio traz para as marcas que são
avaliadas.
A metodologia, a complexidade de
algumas categorias,
os critérios de avaliação e a evolução
futura do Prémio Cinco Estrelas, são
os temas abordados.

Philippe Stark desenha nova
máquina da Delta Q
O conceituado designer francês Philippe Stark, foi
convidado pelo CEO do Grupo Nabeiro para criar o
design da nova máquina da marca à qual foi dado o
nome de RISE Delta Q with Stark.
Trata-se da "primeira máquina com sistema RISE para
consumo doméstico, uma experiência sensorial com
mais aromática e cremosa, salientou com Rui Miguel
Nabeiro durante o evento Delta Inovação'22 que
decorreu a semana passada.

Saiba mais

Halloween em toda a casa
com a Renova
Faltam três semanas para o Halloween e a Renova já
apresentou a colecção especial de produtos pensados
para celebrar o Dia das Bruxas. Recorrendo aos
símbolos temáticos da época como esqueletos
dançantes, morcegos e abóboras zangadas, entre
outros, colecção visa assinalar a ocasião com
“irreverência e sentido de humor”,
refere a marca. “A Renova apresenta diferentes
produtos exclusivos que vão divertir desde os mais
pequenos aos mais crescidos, com opções para todos
os gostos”, garante a Renova.
Os produtos estão disponíveis nos pontos de venda
habituais e no site da Renova.

A União Zoófila convida-o a adotar um amigo preto de quatro patas.
Haverá melhor forma de comemorar o Halloween?
Os cães e gatos pretos são ainda muito associados ao azar. Esta superstição, faz com que, segundo alguns estudos, eles sejam
os menos adotados em todo o mundo.
Margarida Saldanha, uma das responsáveis das Adoções na União Zoófila refere que "a cor preta carrega uma série de mitos e
conotações. Nos animais a conotação direciona-se para a superstição, o azar, a tristeza, quando a cor é meramente acessória”.
No filme da campanha, Balzac, Girassol, Cara Linda, Gilberto, O'Malley, Caci, Sunday ou Minestrone, cães e gatos pretos que
esperam a sua vez na União Zoófila para serem adotados, passeiam por um cenário, também preto, interagindo com elementos
ligados ao azar como um saleiro, um chapéu de chuva aberto ou um escadote, mostrando que, afinal são só objetos vulgares.
A Mapfre associa-se à campanha e oferece até dia 30 de novembro, um ano de seguro de saúde por cada um dos 130 animais
pretos que aguardam pelos seus futuros donos na União Zoófila.
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