


Apresenta:



Parceiros:



O slogan do Magazine Luiza é um convite para a Jornada Mundial da Juventude 2013.

O maior encontro de jovens católicos do mundo será realizado no Rio de Janeiro,
de 23 a 28 de Julho.

Orientada pelos princípios da Igreja Católica, a JMJ é um evento inclusivo, agregador e 
acessível a todos que queiram compartilhar dessa experiência memorável.

“Vem ser feliz”



Desafios:



Considerando o fato que o Magazine Luiza não tem loja física no Rio, as equações a 
serem resolvidas pelo projeto serão: 

“Como fazer a idéia da lavanderia comunitária funcionar? Qual é o conceito por trás da 
idéia, como fazer a execução perfeita, como fazer o assunto reverberar em todo o Brasil 
(fora do RJ) e como agregar valor para as marcas?”

Desafio Magazine Luiza



Nossa intenção foi desenvolver uma ativação proprietária e inédita que seja benéfica para os 
participantes da Jornada Mundial da Juventude, que gere visibilidade e que tenham 
desdobramento nacional através de mídia espontânea e assessoria de imprensa.

Desafio Dream Factory



Conceito:



Focamos nossa a ação na figura da indumentária do peregrino e na sua forma de 
identificação ao grupo que pertence:

O primeiro sinal de pertencimento do indivíduo a um grupo é através de sua vestimenta. 
Essa realidade é facilmente comprovada em estádios de futebol, shows musicais e cultos 
religiosos. Nesses, como em muitos outros casos, a uniformidade gera pertencimento. 

O vínculo com a indumentária é rapidamente estabelecido e se torna cada vez mais forte 
à medida que o grupo vai crescendo, tendo visibilidade e alcançando o respeito e 
reconhecimento de outros grupos. O sinal externo dessa uniformidade gera um maior 
engajamento dos participantes e fortalece a mensagem para o exterior.

Conceito



Nossa proposta de ativação tem como objetivo oferecer um cuidado extra com a 
indumentária do peregrino, materializado na figura da camisa oficial da JMJ, dando 
para esse grupo, o reconhecimento de sua identidade e trazendo para ele, um carinho e 
respeito à peça de roupa que os identifica.

Conceito



Apresentaremos a seguir a ação proposta, plano de operação, orçamento e um plano de 
comunicação integrado que crie através de diversas mídias, um envolvimento positivo do 
consumidor com as marcas.

Conceito



Planejamento:



Atender todos os alojamentos com maiores concentrações de peregrinos
Foram escolhidos 36 alojamentos em todo o Rio de Janeiro 
   
Atender o maior número de peregrinos possível
Atendimento previsto de até 20.000 peregrinos

Concentrar a operação de lavagem em só um lugar 
Local de 2.000 m2 

Gerar visibilidade para a marca 
Presença de marca nos postos de triagem nos alojamentos, van adesivadas, materiais de 
comunicação da JMJ e possibilidade de brindes exclusivos. 

Planejamento



Ter absoluto controle da operação
Sistema de tags exclusivo desenvolvido para o controle das peças lavadas
   
Utimizar recursos com ganho de escala
Equipamentos: 45 máquinas
Funcionários: 208 pessoas
Vans Furgão: 18 veículos

Gerar visitação e experiencia na loja online do Magazine Luiza 
Engajamento de todos os peregrinos através de ofertas especiais, geração de CRM

Planejamento



Ciep - Guilherme da Silveira Filho - 500 peregrinos
Escola Municipal Sampaio Corrêa - 400 peregrinos
Ciep - José Pedro Varela - 615 peregrinos
Colégio Estadual Central do Brasil - 400 peregrinos
Escola Municipal República do Peru - 400 peregrinos
Escola Municipal Isabel Mendes- 250 peregrinos
Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes - 300 peregrinos
Arouca Barra Club - 400 peregrinos
Instituto de Educação Sarah Kubitschek - 800 peregrinos
Caic Teófilo de Souza Pinto - 400 peregrinos
C.E. Stuart Edgar Angel Jones - 800 peregrinos
Ciep Hildebrando de Araujo Góes (Municipal) - 800 peregrinos

Planejamento - Alojamentos



Planejamento - Alojamentos

Escola Municipal Engenheiro Gastão Rangel- 670 peregrinos
Colégio Nossa Senhora da Assunção - 840 peregrinos
Colégio Estadual Reverendo Martin Luther King - 390 peregrinos
Colégio Estadual Antonio Prado Júnior - 500 peregrinos
Instituto Superior de  Educação do  Rio De  Janeiro - 600 peregrinos
Ciep - Helio Pellegrino - 800 peregrinos
Colégio Estadual João Alfredo - 400 peregrinos
Ciep Aspirante Francisco Mega - 470 peregrinos
Universidade Gama Filho - 600 peregrinos
Colégio Estadual Aurelino Leal - 500 peregrinos
Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares - 440 peregrinos
Colégio Estadual Liceu Nilo Peçanha - 600 peregrinos
Colégio Estadual Guilherme Briggs - 400 peregrinos



Planejamento - Alojamentos

Escola Santa Barbara ( Matriz ) - 800 pereginos
Cetep - Henrique Lage - 1000 pereginos
Colégio Estadual Marechal João Baptista de Mattos - 400 pereginos
Jardim Escola Soldadinho de Chumbo - 500 pereginos
Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (Estadual) - 800 peregrinos
Faetec - Marechal Hermes - 1000 peregrinos
Escola Técnica Estadual República (Faetec Quintino) - 704 peregrinos
Faetec Unidade Santa Cruz - 704 peregrinos
Paroquia São Jose - 407 peregrinos
Estação de Ideias Ampva - 500 peregrinos
Clube Paranhos - 400 peregrinos



Planejamento - Alojamentos



Operação:



alojamento

cadastro no hotsite

posto de triagem transporte logísticaroupa etiquetada caixas de roupas

+

entrega da camisa JMJ

brinde Magazine Luiza



lavanderia transporte logísticocaixas de roupasroupa higienizada

alojamento



Comunicação da ação:



Postos de Triagem



Postos de Triagem



Postos de Triagem



Postos de Triagem - Cartazes



Postos de Triagem - Totem



Postos de Triagem - Camisetas JMJ



Postos de Triagem - Uniformes



Postos de Triagem- Etiqueta - Voucher



Sacola



Hotsite



Caixa de Roupa



Sugestão de Camisa / Brinde



Transporte Logístico



Lavanderia



Lavanderia



Lavanderia



Lavanderia - Adesivo  para Máquinas



Comunicação na Jornada:



Flyers de Divulgação Email Marketing



Anúncio Guia Peregrino



Anúncio nos Telões



Pórtico de Entrada / Saída



Gradil



Totem direcional / Mapa de localização



Link no site da JMJ



Cronograma



20/07
MONT.

21/07
MONT.

22/07
MONT.

23/07
OPER.

24/07
OPER.

25/07
OPER.

26/07
OPER.

27/07
DESM.

28/07
DESM.



Orçamento



A Lavanderia Magazine Luiza será a maior ação de uma empresa dentro da JMJ.

Nossa intenção é fazer com que a marca Magazine Luiza se espalhe pelo Rio de Janeiro 
durante o evento, impactando um maior número de pessoas possível, gerando um recall 
positivo e a conquista de novos consumidores.  

A criação da Lavanderia Magazine Luiza é uma ativação que foi pensada como plataforma 
de comunicação. A intenção é que ela seja a porta de entrada da empresa no Rio de Janeiro, 
de uma forma simpática e funcional e democrática.



Obrigado


