


O PREFÁCIO



FIRST THINGS FIRST



SENDO CLARO E OBJETIVO



SENDO CLARO E OBJETIVO



USANDO TODOS OS RECURSOS 
DISPONÍVEIS

Usando este recurso grátis e 
apelando aos utilizadores que 

façam o mesmo. 
Exemplo: Dia de Aniversário



MAS HÁ ALGO QUE NÃO 
PODE FALTAR QUANDO 

O OBJETIVO É CRIAR 
LIGAÇÃO
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Para além da narrativa ser algo 
“aconchegante”, há também provas 
científicas do poder de uma história 

guiada por um personagem: 

• Envolve mais o cérebro em 
atividade

• Resulta na síntese de oxitocina, 
que ativa a empatia

• Promove a compreensão e a 
memorização

HUMANS 
LOVE 
STORIES



HUMANS 
LOVE 
STORIES

Fonte: “O que muda em tempo de Pandemia?” – Estudo GroupM
Questão: From the listed activities, and comparing with the deconfinement period (til the 
end of 2020), would you say you are spending more, or less time with the following: 
GerBB - born before 1959, GerX – born between 1960 and 1980, GerY – born between
1981 and 1995, GerZ – born after 1995.



VAMOS 
REAVIVAR OS
CLÁSSICOS



VAMOS 
REAVIVAR OS
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Criando uma campanha de áudio onde
celebridades vão dar uma voz familiar às
histórias clássicas da nossa infância. 

Estas leituras vão estar disponíveis para 
ouvir através de plataformas de streaming 
de áudio e no website, trazendo os clássicos
para o presente.



ATÉ PORQUE 
O ÁUDIO 
ESTÁ NA 
MODA

de aumento anual no número de horas a ouvir 
podcasts no Spotify

dos users Spotify têm mais de 25 anos, 25% têm
mais de 34 anos.

dos millennials ouvem podcasts no Spotify pelo 
menos uma vez por semana

Source: Spotify Global users, 2020





POR MAIS FINAIS FELIZES.
As histórias começam com 
uma introdução sobre a 
Associação Novo Futuro e 
terminam com o apelo “Seja
Sócio” ou “Faça um 
donativo”.



POR 
MAIS 
FINAIS 
FELIZES.
Através da criação de uma
playlist e formatos como
Homepage Takeover e 
Audio Everywhere 
aumentamos o reach da 
campanha.

Histórias que importam



A recolha de emails é feita em
qualquer contacto e criará a base de 
dados que permitirá ser usada para 

comunicação regular. 

FOMENTANDO A 
COMPRA DOS 
ÁUDIOS NO SITE







SEM ESQUECER A TENDÊNCIA DA 
RESPONSABILIDADE SOCIAL

Fonte: IPSOS | Marktest TGI Vaga Global 2020 vs Vaga Global 2019







“Ser socialmente
responsável é cada vez
mais relevante. Se ainda
não sabe qual é a sua
causa, conheça a nossa, 
torne-se sócio e valorize 
o seu CV!”

“SOU ORGULHOSAMENTE SÓCIO DA 
NOVO FUTURO”

- BANNER COM Nº DE SÓCIO PARA 
NOTÍCIA DE LINKEDIN

- BANNER PARA ASSINATURA DE EMAIL



“É imprescindível para as 
empresas e para as marcas
posicionarem-se e 
apoiarem causas sociais! Já
conhece a Novo Futuro? 
Vamos ser parceiros!”

Segmentando por Job Titles (Current) 
ligados ao Marketing, Recursos Humanos e 

Administração de Empresas e Startups



POR FIM



Catarina Sanches
Florista, 2021
Papel e Caneta de feltro

Coleção “Por mais finais felizes” 
Associação Novo Futuro



“ARTE DE FRIGORÍFICO”

A obra original é sempre adquirida pelo leiloador
que ofereça o valor mais alto, seja 2€ ou 2.000€.

O valor total reverte a favor da angariação de 
fundos para a Associação Novo Futuro. 



OBRIGADA PELA 
VOSSA ATENÇÃO


