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#FoxNaComicCon2015



quem é a vanguarda?



nós somos a vanguarda

fazer live marketing é o nosso negócio 

nosso objetivo não é somente fazer eventos, e sim promover 
experiências únicas, trabalhando sempre com o emocional e vivencial, 
agregando valor a marca do cliente e entendendo na essência, o que ele 
quer reforçar em relação a seu produto. 

Tratamos cada evento como único, dando sempre nosso melhor, com 
idéias de vanguarda e saindo da mesmice, isso com muita simplicidade e 
amor pelo que fazemos. 



qual o nosso desafio?



esse é o nosso desafio

• aumentar a força do grupo Fox International Channels, mostrando 
qualidade e diversidade de conteúdo em todos os canais; 

• usar a força da marca do canal FOX para divulgar os demais canais, 
aumentando o awareness da companhia; 

• aproximar os fãs dos produtos dos canais FOX de forma engajadora.



qual o nosso conceito?





ao vivenciar um universo,  
nos tor namos parte integrante dele



e se existe algo 
melhor do que ver,  
é experimentar



então, aonde 
queremos chegar?



aonde queremos chegar

vivenciar e não apenas ver. 

provar e não apenas ser informado. 

experimentar e não apenas conhecer.





essa é a nossa ideia

a sua vida com mais conteúdo está nos canais FOX. 

é com esta premissa que faremos com que todos vivenciem os seus 
universos prediletos, experimentando não só o melhor conteúdo da tv 
paga, mas vivendo experiências que os levem para dentro de cada uma 
de nossas series prediletas, sem deixar de evidenciar e de mostrar que 
todos convergem em torno de uma só marca: FOX.



#O QueEuVejoTaNaFox



qual a nossa estratégia?



essa é a nossa estratégia

é partindo desta afirmação que propomos a criação de um espaço dinâmico, 
atrativo e interativo, ambientando o expectador dentro de cada um dos seus 
universos prediletos; levando até o nosso público, experiências que fazem 
parte da realidade de cada uma de nossas séries e lançamentos.

seja qual for a sua porta de entrada, o seu destino será a FOX



essa é a nossa estratégia

estas experiências tornarão a visita ao nosso espaço, ainda mais completa e 
isso acontecerá através de ações que trarão um pouco do universo de cada 
uma das séries até o nosso expectador / visitante, seja ele fã de alguma de 
nossas séries ou não.

seja qual for a sua porta de entrada, o seu destino será a FOX

#O QueEuVejoTaNaFox



nosso 
universo



nosso universo FOX

1 grupo, 4 canais e uma plataforma única online



nosso universo FOX

4 canais, 10 séries

the walking dead   |   outcast   |   the simpsons   |   grande gonzalez   |     scream queens

american horror story: hotel   |   hermes & renato

empire

breakthrough   |   story of god



escolhas são 
sempre difíceis



escolhas sempre são difíceis

nem tudo cabe dentro da mesma mala  

é por isso que algumas escolhas tem que ser feitas e elas são inevitáveis, 
mas não por isso, quem não fizer parte das escolhas, será deixado de 
lado. nosso universo é vasto, mas o nosso espaço é reduzido e fazer 
algumas escolhas torna a nossa mensagem mais direcionada e 
consequentemente, mais forte para o nosso público.



nossa seleção 
Comic Con 2015



#FoxNaComicCon2015

para cada canal, algumas escolhas:

the walking dead
the simpsons
scream queens



para cada canal, algumas escolhas:

american horror story: hotel

#FoxNaComicCon2015



para cada canal, algumas escolhas:

empire

#FoxNaComicCon2015



para cada canal, algumas escolhas:

#FoxNaComicCon2015

breakthrough
story of god



onde nós 
estamos?





como será o 
nosso projeto?



esse é o nosso projeto

nós temos o melhor conteúdo e o seu destino são os canais FOX. 

é a partir deste fio condutor que faremos com que todos os caminhos 
possíveis a serem tomados ao chegar ao nosso stand, levem o visitante à 
uma imersão dentro do universo de cada série escolhida para cada 
canal, culminando num espaço único central, que gerencia e agrega 
todo este extenso conteúdo, mas sem deixar de vincular todos eles à 
nossa marca master, a FOX.



áreas de circulação 
e acesso

áreas de circulação 
e acesso



detalhamento 
do projeto



projeto 
+ativações



the walking dead
the simpsons
scream queens

séries :



the walking dead

the simpsons

scream queens



lado FOX







the walking dead
ação:

cookies vs. zombies 

se você é fã da série e quer provar um dos cookies (receita 
original da série, publicada pela AMC nos EUA), teste sua 
coragem e prove sua habilidade ao entrar na Igreja de 
Alexandria e enfrente os zumbis para provar esse doce tão 
comentado na última temporada. 
quem conseguir enfrentar os zumbis, leva para casa também 
a tão desejada receita do Carol’s Cookies

#O QueEuVejoTaNaFox #WalkingDeadNaComicCon2015







the simpsons

sua foto com a família mais famosa do mundo 

quem nunca quis fazer parte dessa família maluca? e quem nunca quis estar 
dentro desse carro, onde acontecem as mais loucas histórias, seja com o Homer, 
a Marge ou até mesmo o Bart no volante (!!!) e poder registrar esse momento? 
agora você pode! registre, publique e compartilhe com os amigos que você 
também faz parte dos Simpsons

#O QueEuVejoTaNaFox #OsSimpsonsNaComicCon2015

ação:





scream queens

cabeças no jardim 

você não vai entrar no clima da série. você vai ser “enterrado” dentro dela! na 
verdade, dentro do jardim da fraternidade, numa das cenas mais sinistras de todos 
os teasers e trailers divulgados até agora.  
entre de corpo e alma no espírito dessa série que promete ser um grande sucesso.

#O QueEuVejoTaNaFox #ScreamQueensNaComicCon2015

ação:



projeto 
+ativações



empire
séries :



lado FOX LIFE





empire

glam moment 

entre no clima desse campeão de audiência, utilizando figurinos e acessórios deste 
universo de glamour, riqueza e sucesso e registre esse momento nas redes sociais 
e compartilhe com seus amigos.

#O QueEuVejoTaNaFox #EmpireNaComicCon2015

ação:



projeto 
+ativações



american horror story: hotel
séries :









american horror story: hotel

check-in macabro 

seja bem vindo ao nosso hotel. vá até a recepção e escolha o seu quarto. prepare-se 
para uma experiência única e deixe seus amigos curiosos e intrigados ao publicar o 
seu review nas redes sociais e no nosso exclusivo site “horroradvisor”, o melhor 
site de hotéis macabros de todo o mundo, convidando-os a conhecer este hotel 
único no mundo.

#O QueEuVejoTaNaFox #EmpireNaComicCon2015

ação:



projeto 
+ativações



breakthrough
séries :

story of god







breaktrought

ciência ao vivo 

a ciência faz parte do nosso dia a dia e estamos cercados por ela em toda parte. 
vamos mostrar através de atividades práticas com o grupo Mad Science, que a 
ciência não precisa não ser um mistério e está presente em cada momento da 
nossa vida, desmistificando toda e qualquer questão que nos cause dúvida.

#O QueEuVejoTaNaFox #BreakthroughNaComicCon2015

ação:



E tem mais uma coisa…



ação especial: 
kill the zombies: silent mode



the walking dead

o que todo mundo quer fazer com os zumbis?  
matar, é claro. 

e como podemos fazer isso dentro de uma feira 
com 97mil pessoas circulando por ela em 4 dias? 

em silêncio.

kill the zombies silent mode



como funciona? 
duas equipes com 5 jogadores cada vão se enfrentar para ver quem 
sobreviver ao ataque zumbi, dentro da Comic Con 2015. 

onde estarão estes zumbis?  
misturados no meio da multidão, como se fossem “cosplayers” 
percorrendo a feira. 

o desafio?  
encontrar os zumbis e matá-los antes de ser encontrado e devorado por eles.

the walking dead
kill the zombies silent mode



como matar os zumbis? 
algumas cartas serão distribuídas entre os participantes da equipe e 
assim como num jogo de rpg, cada carta terá eficácia maior ou 
menor de acordo com o zumbi encontrado. uma vez encontrado, o 
jogador precisa mandar para o mediador, uma foto do zumbi com a 
respectiva carta-arma para considerá-lo morto.

the walking dead
kill the zombies silent mode



the walking dead
kill the zombies silent mode

quem gerencia o jogo? 
através de um sistema feito em iPads e de um gerenciamento  
ia satélite, um mediador controla os passos do jogo e libera 
as próximas etapas, controlando o tempo de cada equipe e 
validando as mortes dos zumbis e dos jogadores. 

o desafio? 
encontrar os zumbis e matá-los antes de ser encontrado e 
devorado por eles.



qual o prêmio? 
um box com todas as temporadas de The Walking Dead para cada jogador 
da equipe vencedora 

como faço para participar? 
convidaremos alguns blogueiros do universo geek, que falem da série na 
internet e fãs de walking dead (através de fãs-clubes) 

quando acontece? 
no sábado 05 de dezembro de 2015

the walking dead
kill the zombies silent mode




