
#DoWhatYouCant



A Samsung está em todo o lado.



Dos telemóveis às televisões…

A Samsung está em todo o lado.



dos frigoríficos aos micro-ondas…

A Samsung está em todo o lado.



dos ecrãs aos eletrodomésticos…

A Samsung está em todo o lado.



da sala de estar à cozinha.

A Samsung está em todo o lado.



Até nos ares condicionados.

A Samsung está em todo o lado.



Até nos ares condicionados. 
Mas ninguém sabe.

A Samsung está em todo o lado.



#ProblemaSamsung

A Samsung está em todo o lado.

Até nos ares condicionados. 
Mas ninguém sabe.
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Todos nós gostamos do calor



Todos nós gostamos do calor, mas até certo ponto.













Calor extremo

#OportunidadeSamsung

Todos nós gostamos do calor, até estarmos na Amareleja.



Calor extremo

#OportunidadeSamsung

Todos nós gostamos do calor, até estarmos na Amareleja.



Missão

Refrescar a Amareleja, 
tornando-a uma referência de climatização

#DoWhatYouCant



Samsung apresenta:



A primeira vila da Europa patrocinada

Sponsor  
   the Village

Amareleja

#DoWhatYouCant



 1 | Climatizar a vila 

2 | Tornar a vila na capital do ar condicionado 

3 | Levar o calor da Amareleja a todo o País 

4 | Democratizar o acesso ao ar condicionado

Passo a passo



1 | Climatizar a vila

Vila Alentejana 

Cerca de 2.000 habitantes 

Cerca de 800 agregados familiares

Amareleja

Como primeiro momento, a Samsung vai oferecer e instalar 
ares condicionados gratuitamente em toda a vila, desde 
habitações privadas a espaços públicos. 

Serão enviados comunicados de imprensa sobre o 
patrocínio e a respetiva ação para os OCS das temáticas de 
economia, energia, clima, lifestyle e generalistas. 

Os meios de comunicação social serão ainda convidados 
para a Inauguração do primeiro ar condicionado num dos 
maiores pontos de contacto da localidade: o mercado 
municipal da Amareleja. 



1 | Climatizar a vila



Criação de petição para a vila da Amareleja ser a capital do ar condicionado. 

Pretendemos colocar o tema na boca dos Portugueses e alterar a perceção das 
pessoas em relação ao ponto mais quente do País, associando a mesma a um 
excelente serviço de climatização powered by Samsung. 

Os meios de comunicação social nacionais serão avisados da criação da petição 
que pretende minimizar os efeitos do calor na vila.  Poderão ainda acompanhar em 
tempo real o número de subscritores.

 

Até hoje conhecida como 
capital do termómetro

2 | Tornar a vila na capital do ar condicionado

Em todos os momentos de comunicação, a 
vila será comunicada como a capital do ar 
condicionado trabalhando para uma nova 
imagem da Amareleja mesma graças à 
Samsung. 



Vamos ainda responder aos jornalistas que fazem perguntas nos seus artigos.

3 | Mostrar aos Portugueses o que é viver na Amareleja

Vamos levar a capital do ar condicionado ao 
resto de Portugal com a criação de uma loja 
IKEA Amareleja, totalmente equipada com 
tecnologia Samsung.  

A loja IKEA Amareleja tem a particularidade de 
ser a loja mais omnipresente do país, visto que 
não se vai localizar na Amareleja, mas sim em 
quatro lojas IKEA espalhadas pelo país: 
Matosinhos, Coimbra, Alfragide e Loulé Vamos 
criar uma Pop Up Store equipada com 
tecnologia Samsung. 

Para o evento de abertura da primeira loja (em 
Alfragide) iremos convidar os meios de 
comunicação. 



3 | Mostrar aos Portugueses o que é viver na Amareleja



4 | Democratizar o acesso ao ar condicionado

O case da Amareleja impactou todo o País. Os Portugueses 
reconhecem a Samsung como uma solução de climatização 
com os seus ares condicionados. Contudo, surge outro 
problema: o elevado custo inicial. 

Vamos criar uma solulção de financiamento que democratize 
o acesso dos portugueses ao ar condicionado: Um renting de 3 
anos que incluí serviços de instalação e manutenção.



4 | Democratizar o acesso ao ar condicionado



KPIS

Referências à Samsung e ao tema da climatização 

AAV e alcance do clipping 

Número de pessoas impactadas pela experiência no IKEA 

Assinaturas Petição 

Número de casas equipadas com ares condicionados 
(censos 2031) 

Prémios atribuídos à marca e ao case  
(5 estrelas, Marca de Confiança Marketeer, M&P, CCP)



Depois de refrescar a Amareleja,

Propomo-nos a ir refrescar 
o verão de Cannes

#DoWhatYouCant



Obrigado.

#DoWhatYouCant


