
Quando você não souber  
como resolver um problema  
de comunicação,

Faça passatempo



revistas customizadas coquetel
uma solução nova, criativa,  
lúdica e interativa para descomplicar  
a comunicação complicada.

as edições customizadas coquetel são soluções perfeitas  
para divulgar marcas e produtos, treinar, motivar, informar, ensinar. 
podem ser também brindes e presentes originais, inteligentes,  
úteis e bem-recebidos.



santander
ObjetivO dar treinamento e motivar 
os funcionários que têm contato com 
o público para melhoria da qualidade 
do atendimento.

SOluçãO distribuição de 3 revistas 
com os temas: “como encantar  
os clientes”; “como reter os clientes” 
e “a nossa arte de encantar  
e servir os clientes”, num total  
de 77.000 exemplares.

jOgOS utilizadOS palavras 
cruzadas, caça-palavra,  
criptograma, dominox.

seguradora líder
ObjetivO mostrar os benefícios do dpvaT para o motorista 
e o acidentado. 

SOluçãO distribuição de 500.000 exemplares de revista 
especialmente produzida, encartada nas revistas coquetel  
vendidas em bancas.

jOgOS utilizadOS caça-palavra, dominox, criptograma, 
Jogo dos erros.

Johnson & Johnson
ObjetivO mostrar os cuidados necessários para  
a prevenção da dengue a um público diversificado  
(todas as classes sociais, faixas etárias e níveis  
de escolaridade).

SOluçãO distribuição de 600.000 revistas temáticas 
em pontos de grande movimentação, como rodoviárias, 
estações de metrô e trem.

jOgOS utilizadOS caça-palavra, dominox, direta, 
criptograma, direteste.

eletropaulo
ObjetivO informar aos clientes da empresa como economizar 
energia elétrica e explicar o conceito de sustentabilidade.

SOluçãO distribuição de 240.000 exemplares de revista temática  
à população carente, como parte do programa educacional.

jOgOS utilizadOS caça-palavra, dominox, palavras cruzadas,  
Frase secreta, Jogo dos erros.



ministério da 
previdência social 
ObjetivO mostrar de forma direta, 
clara e compreensível  
o funcionamento da previdência social 
para o trabalhador e sua família.

SOluçãO distribuição de 2.000.000  
de exemplares encartados nas revistas 
coquetel comercializadas em bancas. 

jOgOS utilizadOS caça-palavra, 
código secreto, palavras cruzadas, 
dominox.

nextel
ObjetivO apresentar a cobertura nextel, os pacotes 
promocionais, os novos planos, produtos, modelos  
de celulares e programação visual.

SOluçãO distribuição de 26.000 exemplares de 
revista temática nas lojas e imediações.

jOgOS utilizadOS caça-palavra, dominox, palavras 
cruzadas, Jogo dos erros. 

petrobras
ObjetivO apresentar as diretrizes de segurança no trabalho, dicas 
sobre a legislação, normas relativas ao meio ambiente e à saúde  
e conceitos de acidente de trabalho.

SOluçãO distribuição de revista temática aos funcionários.

jOgOS utilizadOS caça-palavra, palavras cruzadas, criptograma, 
dominox, caça-Quiz, direteste, Jogo dos erros.

tam
ObjetivO passatempo de bordo e informações  
sobre serviços, destinos e promoções.

SOluçãO distribuição de revista temática a bordo.  
Tiragem mensal.

jOgOS utilizadOS palavras cruzadas, sudoku,  
duplex, problema de lógica, caça-palavra,  
criptograma, dominox.



globosat
ObjetivO informar às equipes de venda dos canais por 
assinatura as novidades dos canais Globosat: novos programas, 
filmes e séries.

SOluçãO distribuição de revista temática a todos os operadores 
de telemarketing, vendedores e representantes dos canais de 
assinatura. Tiragem mensal.

jOgOS utilizadOS palavras cruzadas, criptograma, dominox, 
silabox, caça-palavra, Jogo dos erros.

via vareJo
ObjetivO informar ao público interno a filosofia da nova 
empresa formada pela fusão das duas grandes redes, casas 
bahia e ponto Frio. 

SOluçãO distribuição de 70.000 exemplares de revista 
temática aos funcionários.

jOgOS utilizadOS palavras cruzadas, ligue-ligue, código 
secreto, dominox, caça-palavra, criptograma.

nestlé
ObjetivO informar aos funcionários o novo modelo  
de gestão global por excelência. 

SOluçãO distribuição de 30.000 exemplares de revista 
temática aos funcionários.

jOgOS utilizadOS dominox, caça-palavra, ligue-ligue, 
criptograma, Jogo dos erros, sudoku.

esmaltec
ObjetivO informar e orientar  
os vendedores do trade sobre  
os produtos da empresa.

SOluçãO distribuição  
nas convenções do trade de 50.000 
exemplares de revista customizada.

jOgOS utilizadOS caça-palavra, 
dominox, Jogo dos erros, criptograma, 
palavras cruzadas, código secreto.

outras empresas que utilizaram as soluções 
exclusivas das edições customizadas coquetel

l´oreal      unimed      vale      greenpace

light      eletrobras      cemig

preFeitura de são paulo      Furnas      bayer
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