
LOVE BRANDS



A Lego é uma das mais conhecidas love brands, e

destaca-se por criar sentimentos de nostalgia através

dos seus produtos, que remetem para a nossa infância.

A sua missão é fazer sobressair a criança que está em

todos nós e, por essa razão, conquista facilmente os

corações do público.



A Coca-Cola é um dos refrigerantes mais consumidos no

mundo inteiro. Se recordarmos, por exemplo, os anúncios

de Natal da companhia, percebemos que a sua

comunicação está ligada a momentos de alegria,

confraternização e  socialização entre família e amigos. 

Esta é uma marca com uma forte vertente emocional,

pois toda a sua comunicação está ligada à ideia de

felicidade.



Mais do que uma mota, a Harley Davidson vende um

conceito que assenta em três pilares: aventura, liberdade e

paixão. Por esse motivo, quem compra um produto desta

marca, não quer apenas deslocar-se do ponto A ao ponto B,

mas sim, viver o estilo de vida que a empresa comunica.

Este é um dos casos em que os fãs de uma marca podem

não ser clientes da mesma mas, ainda assim, pessoas que

se identificam com os seus valores. A Harley é tão admirada

que alguns dos seus maiores fãs já a tatuaram no corpo. 



É comum vermos pessoas com o seu novo iPhone na

esplanada pouco tempo depois da sua época de

lançamento. A Apple não vende tecnologia, vende um

estatuto associado a um lifestyle aspiracional. 

É uma marca criativa, inovadora no mercado, com produtos

funcionais e minimalistas. Por essas razões, as pessoas que

compram ou usam a marca, associam-na a um determinado

estilo de vida. Steve Jobs, fundador da Apple, referia-se ao

iPod como “uma ferramenta para o coração”.



Os célebres luxuosos relógios suíços da marca Rolex arrebatam
os corações de milhares de pessoas.  Além de ser conhecida
pela sua qualidade, andar com um rolex no pulso é sinal de
inovação, pioneirismo e status. 

Em 1931, a Rolex criou e registou a patente do primeiro
mecanismo de corda automática equipado com Rotor
Perpetual, um mecanismo que ainda hoje está presente nos
relógios automáticos modernos. 

"Seja uma herança de família, um marco de sucesso ou um
presente, um relógio Rolex é sempre um símbolo de momentos
excecionais." - destaca o site da marca.




