
O HUMOR
NAS MARCAS



Origem da marca: O Licor Beirão é um licor
típico de Portugal, sobretudo da região da Beira,
tendo a sua produção sido iniciada no século
XX.

Esta marca não perde uma oportunidade para
usar o humor nas suas publicações. Conhecida
por estar atenta à atualidade, aproveitou o
contexto do Campeonato Europeu de Futebol
2020 para fazer a analogia entre os golos
dentro de campo e os de quem assiste ao jogo,
enquanto bebe.  

LICOR BEIRÃO



LIDL
Origem da marca: O Lidl é uma empresa de
retalho pertencente ao grupo alemão
Schwarz e um dos líderes de mercado a nível
europeu. Está presente em 32 países e conta
com cerca de 11.200 lojas e mais de 200
centros de distribuição em 29 países. 

  
A conhecida cadeia de supermercados
celebrou o Dia da Mulher recorrendo a um
símbolo de superioridade: a coroa. Fugindo
ao óbvio, aproveitou um dos seus produtos
para transmitir essa mensagem: tal como a
romã, também as mulheres usam todos os
dias uma coroa. 



PALADIN

Origem da marca: A Paladin é uma
marca produzida em Portugal, e vende
para o mundo. É reconhecida pelos seus
vinagres, molhos e piri-piri. 

  
A originalidade da Paladin vai além dos
sabores que dá ao prato. Também na
comunicação, por estar atenta à
atualidade informativa, consegue fazer
soltar uma gargalhada pelo seu (bom)
sentido de oportunidade, especialmente
em tempos difíceis.   



Origem da marca: A Sagres é uma marca de
cerveja portuguesa. Foi criada em 1940 como
cerveja de prestígio, para representar a Sociedade
Central de Cervejas na Exposição do Mundo
Português, inaugurada em maio desse ano.

  
Muitas são as marcas que preparam o dia que
inaugura a temporada de compras natalícias com
significativas promoções: a Black Friday. Com
criatividade, a Sagres assinalou o dia aproveitando
a tradução literal do termo (sexta-feira preta) para
publicitar um dos seus produtos.  

SAGRES



Origem da marca: A IKEA é uma empresa global de
origem sueca, especializada na venda de móveis
domésticos de baixo custo, e está presente em
mais de 400 lojas em todo o mundo.  

Com um simples afastamento de duas garrafas e a
palavra "água", Cristiano Ronaldo deu que falar em
todo o mundo. Inspirada neste acontecimento, e
aproveitando a sua repercussão mediática, a IKEA
Canadá criou uma garrafa que batizou com o
nome do craque português. 

IKEA



Origem da marca: A Cervejaria Portugália nasceu
no dia 10 de junho, dia de Portugal, no ano de 1925.
Pertence à Portugália Restauração, que é um Grupo
100% português.

Todos nós já quisemos impressionar num jantar
especial a dois mas, no final, a incompatibilidade
levou a melhor do encontro. A cadeia de
restaurantes Portugália, que certamente já terá sido
o local escolhido para alguns desses momentos,
decidiu brincar com esse facto, ao mesmo tempo
que apresenta um dos seus pratos. 

PORTUGÁLIA




