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Problema

• Sem notoriedade 
espontânea • Dificuldade em ligar aos 
restantes elementos da 
Samsung Consumer 
Electronics e Mobility • Pouca integração com os 
outros elementos do 
ecossistema



Objectivos

• Storytelling • Narrativa emocional e 
human-centric • Engagement com os 
públicos-alvo • Aumento da notoriedade • Do what you can't • Conectividade



As audiências

O que une o Consumidor 
Final, o Cliente Direto e os 

Prescritores? 



Early adopters 
Tech fans

Reputação 
Qualidade

Environmental 
Conscious





E se pudéssemos travar as  
alterações climáticas? 



Find your flow to  
#DoWhatYouCant  

E se pudéssemos travar as  
alterações climáticas? 



Pilares estratégicos de 
comunicação a três anos

Commitment 
Connectivity 
Innovation

Find your flow to  
#DoWhatYouCant  



A Estratégia em três momentos

Samsung Experience 

Guia Sustentável Samsung 

Certificação Sustentável 
Samsung









Uma experiência imersiva e sensorial, em 
que os visitantes experienciam 
ecossistemas distantes.  

No final do circuito, um documentário 
sobre as alterações climáticas e o que 
podemos fazer para as parar é exibido. 

Na sala seguinte, os visitantes entram na 
Casa do Futuro, uma casa sustentável, 
eficiente e, claro, Samsung. 



A experiência
Safari em Portugal? Ver pinguins em Lisboa?  
Já é possível! 

Experiência imersiva no Museu de História Nacional e da Ciência.  

Num circuito de salas, em que cada uma apresenta um 
ecossistema que fluem entre si, os visitantes terão uma 
experiência sensorial. Poderão ver girafas em África, pinguins na 
Austrália, ursos polares no Polo Norte, e até leões! 

A experiência é proporcionada pela tecnologia Samsung.  
Cada sala é climatizada de acordo com o ecossistema que 
representa através das soluções Samsung Climate com a 
inovadora tecnologia Wind Free e optimização de Inteligência 
Artificial.  

Nas salas, a experiência alterna entre realidade virtual, com os 
Gear VR, e projecção com as soluções de TV e AV da tecnológica, 
sendo o som de alta fidelidade reproduzido nas mais recentes 
Q-Sound bars da Samsung.  



A experiência
No final do circuito, é exibido um mini-documentário onde 
se mostra a evolução dos vários ecossistemas até hoje, e 
onde o futuro se desdobra em dois: 

• A inércia do ser humano nas alterações climáticas 
continua, e chegamos ao point of no return em 2035, 
apenas em 13 anos. • As empresas e governos tomam medidas mais 
agressivas  no combate às alterações climáticas, e 
cada cidadão do mundo, ao mesmo tempo faz a sua 
parte. Que passa por casas mais sustentáveis e 
eficientes, com o apoio das tecnologias. 

Na sala seguinte, os visitantes experienciam a reformulada 
Casa do Futuro, com tecnologia de ponta e eficiente 
fornecida pela Samsung. 



A experiência
Na Casa do Futuro, os visitantes voltam a uma 
climatização confortável, e podem experimentar as 
tecnologias do ecossistema Samsung, incluindo a linha de 
climatização e experimentar tecnologias como Wind Free, 
MDS (Motion Detection Sense), enquanto se imaginam no 
conforto de uma casa. 

No final, uma Photo Booth com #DoWhatYouCant e um QR 
code para saber mais, que remete para uma landing 
page sobre a experiência. 

Os bilhetes terão apenas um valor simbólico, e são 
adquiridos através de um tab criado na app SmartThings, 
através da qual conseguirá interagir com a casa 
inteligente no final. 

O valor será doados para a investigação ao combate das 
alterações climáticas.
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A estratégia de comunicação
Fase de teaser 

• Animais Selvagens avistados em Portugal; • Sem elementos de branding; • Outdoors, sinalética, mupis, activações, online; • Nota de imprensa.



A estratégia de comunicação
Anúncio e on-going 

• Revelação da marca e press release; • Conferência de imprensa para anúncio da 
"Samsung Experience” e pré-estreia para media 
e influencers; • Campanha de ads nas redes sociais; • Estratégia de social media orgânico em torno do 
hashtag #dowhatyoucant; • Marketing de guerrilha - estações de metro, 
mupis, outdoors, paragens de autocarro, etc; • Landing page no website da Samsung; • Email marketing; • Retargeting Marketing para keywords como Ar 
Condicionado, Remodelação de Casa, ou 
Comprar Casa (CTA: Landing Page)



Os objectivos
• Posicionar a Samsung como uma marca focada 

na sustentabilidade, mantendo no top of mind; • Atrair uma audiência de tech early adpoters, que 
se preocupam com a sustentabilidade; • Desafiar os visitantes a tornarem-se mais 
sustentáveis e a contribuirem para travar as 
alterações climáticas, integrado no flow do dia-
a-dia; • Showcase dos produtos do ecossistema 
Samsung, numa experiência integrada e 
imersiva mas fora de loja; • A sensação térmica é o factor distinto e faz com 
que o ar condicionado seja a estrela inesperada; • Criar a base para as comunicações futuras - o 
conceito da SmartHouse pode ser 
reconsiderado para outros produtos, com foco 
noutras sensações - visão, áudio, etc.  



Guia sustentável
Criação do Guia Sustentável Samsung onde 
restaurantes e Hóteis podem ganhar uma folha por 
cada nível de sustentabilidade que apresentem. 

Amplificação  

• Cerimónia anual e comunicado de imprensa 
para anúncio dos espaços distinguidos; • Press Trips para conhecer os pontos turísticos e 
restaurantes mais sustentáveis; • Convite a influencers e críticos mensal, de 
modo a manter o fluxo de awareness; • Social ads para promover o download da app.



Guia sustentável
Vantagens Parceiros  

• Amplificação nas redes e website Samsung; • Associação ao goodwill da marca Samsung; • Reforço do posicionamento como 
estabelecimento como sustentável; • Plataforma adicional de geração de leads e de 
conversão, através da integração com o The 
Fork;

Vantagens Samsung  

• O sistema de atribuição de folhas requer a 
utilização de produtos Samsung com alta 
eficiência; • Reforça o posicionamento da Samsung como 
corporação sustainable e a contribuir para um 
mundo mais sustentável; • Potencial de criação de conteúdos adicionais.



Certificação sustentável

Criação de uma network de Parceiros e Pontos de 
Venda oficiais, Instaladores Certificados e 
Projectistas Parceiros. 

Programa de formação semestral, onde se 
apresentam as novas tendências na 
sustentabilidade e em que se apresentam os 
novos produtos ou reforçam features novas de 
produtos já existentes. 



Certificação sustentável
Vantagens Parceiros  

• Certificação Sustentável Samsung, com selo que 
pode ser utilizado nas redes sociais e no website; • Feature no website da Samsung, atraindo tráfego; • Formação gratuita sobre tecnologias sustentáveis 
state of the art; • Amplificação nas redes sociais da Samsung.

Vantagens Samsung  

• Manter top-of-mind entre todos os prescritores; • Plataforma para divulgar novos produtos e features; • Reinforcement dos key selling points, tornando as 
vendas mais eficientes através dos parceiros; • Reforço do posicionamento estratégico como marca 
sustentável.



Timeline
Semana 1 
Teasers na rua e campanha online de 
teasers sem branding 
Nota de imprensa “Animais selvagens 
avistados em Portugal” 

Semana 2 
Reveal da Samsung Experience 
Envio de Press Release 
Troca de outdoors pelos elementos com 
branding 
Pré-Inauguração com media e 
influencers 
Semana exclusiva para utilizadores 
Samsung 
Início da campanha online (Social Media + 
Adwords) 

Semana 3 
Inauguração para o público em geral 

Semana 5 
Anúncio do Guia Sustentável 

Semana 6 
Gala Guia Sustentável 

Semana 8 
Encerramento da exposição 
Anúncio do programa Certificação 
Sustentável 

Semana 9 
Primeira edição do programa de 
Certificação Sustentável 

De seis em seis meses 
Programa de Certificação Sustentável 

Ongoing 
Convites a influencers e jornalistas para 
experienciarem os hotéis e restaurantes 
do guia Sustentável Samsung 



KPIS
• Número e qualidade de media 

features • Share of Voice • Impacto nas redes sociais 
(engagement, followers, menções) • Utilização do hashtag 
#DoWhatYouCant • Impacto nas vendas durante e 
após as campanhas Guia Sustentável • Número de parceiros • Pageviews  • Marcações através da 

plataforma • Números de vendas B2B

Samsung Experience • Visitas à exposição • Downloads da app SmartThings para 
aquisição de bilhetes • Menções nas redes sociais • Impacto nos followers nas redes sociais • Visitas na landing page • Valor doado

Certificação Sustentável • Número de registos e 
certificações • Números de vendas B2B



Obrigada

Catarina Pereira da Fonseca 
Catarina Peyroteo Salteiro


