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

Seguradora Líder

Objetivo Dar treinamento e motivar
os funcionários que têm contato com
o público para melhoria da qualidade
do atendimento.

Objetivo Mostrar os benefícios do DPVAT para o motorista
e o acidentado.

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.

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.

Jogos utilizados Palavras
Cruzadas, Caça-Palavra,
Criptograma, Dominox.

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.

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.

Jogos Utilizados Caça-Palavra,
Código Secreto, Palavras Cruzadas,
Dominox.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Outras empresas que utilizaram as Soluções
Exclusivas das Edições Customizadas Coquetel
L´Oreal
Light

Unimed

Vale

EletrobrAs

Prefeitura de São Paulo

Greenpace
Cemig

Furnas

Bayer
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