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PLANO PROMOCIONAL – PULSE 

 

 

RESUMO 

 

 Implantação de um produto enérgico em goma de mascar. Com isso surge 

um novo conceito, a adrenalina e a energia, que em inúmeras situações passam ser 

mais prazerosa com esse novo produto, objetivo central será a divulgação desse 

novo produto, fortalecendo a imagem, impactar a marca, e aumentar as vendas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Serão adotadas campanhas usando: Ação, Brinde, Concurso Cultural, 

Merchandising e Interatividades com Estandes. 

 

OBJETIVOS 

 

 Serão trabalhados os Públicos: Interno, Intermediário e Final. 

 Público Interno: Divulgar e promover o produto para os funcionários com 

interatividades. 

 Público Intermediário: Divulgar e promover, colocando o produto no mercado 

atraindo o público com descontos e promoções. 

 Público Final: Divulgar e promover o produto com ações de interatividade, 

brindes e concursos. 
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01 – PROMOÇÃO - Evento. 

Nome e tema: Pulse no Hopi Hari.  Tema: In-pulse seu trabalho! 

  

JUSTIFICATIVA 

 Em um ambiente propício como o parque de diversões há muita adrenalina, e 

grande estímulo de atividade física, esta promoção será para divulgação de uma 

nova linha de produto energético. A escolha do nome e tema é por se tratar de um 

evento privado no parque de diversões, e para ilustrar a sensação sugerida em 

todas as campanhas, embalagens e produto. Uma goma de mascar que te leva além 

de seus obstáculos e te dá energia para enfrentar o desafio do dia-a-dia, e essa é 

uma sensação que a empresa sugere para seus funcionários nesta ação. 

 

PÚBLICO 

Público interno – somente funcionários 

da empresa, composto por homens e 

mulheres, classes B, C e D, de 18 a 50 

anos. 

OBJETIVO 

Divulgação da campanha promocional. 

Estimular a sensação que o Pulse 

(goma de mascar) trás: energia; 

adrenalina

 

MECÂNICA 

 A Empresa fechará o parque (Hopi Hari) para todos os funcionários, 

acontecerá em uma terça-feira dia em que não há público no parque, A ação 

ocorrerá no dia 3 de setembro de 2013, neste dia a empresa usará cinco ônibus 

fretados para leva-los até o parque, com saída as 10:00hs da manhã e chegada ao 

local ao 12:00hs da tarde, com previsão de retorno as 20:00hs do parque e chegada 

à empresa as 22:00hrs. Na entrada cada funcionário apresentará seu ingresso 

disponibilizado pela empresa, os funcionários de início estarão livres no parque para 

aproveitar seu dia, porém todos serão avisados para comparecer às 14h no palco do 

parque, todas as atrações serão fechadas neste horário, neste momento será 

apresentado pelo Diretor da empresa à campanha e distribuído o produto para 

degustação. 

DIVULGAÇÃO 

 Convites destinados para cada funcionário, e entrada do parque sinalizada 

para os funcionários da empresa, palco para apresentação da campanha com Telão, 

banner, e equipamentos de som. 
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CUSTOS GERAIS 

R$ 500.000,00 – Para fechamento do 

Parque de Diversões. 

R$ 10.000,00 – Para transporte. 

R$ 15.000,00 – Para alimentação 

R$ 25.000,00 – Para instrumentação 

do evento. 

 

02 – PROMOÇÃO - Desconto. 

Nome e Tema: Compre mais e pague menos. Tema: Acelere seu desconto. 

 

JUSTIFICATIVA 

 Com base em incentivar a compra deste novo produto, os grandes varejistas 

terão descontos em seus pedidos, com isso o produto poderá ter mais repercussão 

no ponto de venda como supermercados. 

 

PÚBLICO 

Público Intermediário - Grandes 

Varejistas, composto por homens e 

mulheres, classes A / B - 30 / 50 anos. 

 

OBJETIVO 

Estimular a venda do novo produto 

Pulse, nos pontos de vendas de 

grande varejo e formação de estoque. 

 

MECÂNICA 

 Os representantes comerciais da empresa irão entrar em contato com os 

grandes varejistas, informando sobre o desconto na compra em grande quantidade 

do produto, a promoção ocorrerá de setembro e outubro de 2013. 

 

DIVULGAÇÃO 

Será realizada pelos representantes 

comerciais da empresa. 

CUSTOS GERAIS 

1ª ação: 30% menos no faturamento 

de setembro a outubro. 

 

03 – PROMOÇÃO - Desconto. 

Nome e Tema: Compre mais e pague menos. Tema: Acelere seu desconto. 

 

JUSTIFICATIVA 

Com base em incentivar a compra deste novo produto, os grandes varejistas terão 

descontos em seus pedidos, com isso o produto poderá ter mais repercussão no 

ponto de venda como supermercados. 
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PÚBLICO 

Público Intermediário - Grandes 

Varejistas, composto por homens e 

mulheres, classes A / B - 30 / 50 anos. 

OBJETIVO 

Estimular a venda do novo produto 

Pulse, nos pontos de vendas de 

grande varejo e formação de estoque. 

 

MECÂNICA 

 O varejista que fizer seu pedido terá de 10 a 30% de desconto. Pedidos acima 

de 100 mil unidades no lançamento terão 10% de desconto, a partir do segundo mês 

compras acima de 200 mil unidades terão 20 % de desconto, acima de 300 mil 

unidades 30% de desconto. Ao realizar seu pedido o varejista irá receber o boleto 

para pagamento especificando o desconto conforme o seu pedido, a promoção 

ocorrerá de novembro de 2013 a fevereiro de 2014. 

 

DIVULGAÇÃO 

Será realizada pelos representantes 

comerciais da empresa. 

 

CUSTOS GERAIS 

2ªação: 10 a 30% menos no 

faturamento, novembro de 2013 a 

fevereiro de 2014. 

 

04 – PROMOÇÃO - Concurso Cultural 

Nome e tema: Qual a goma de mascar te leva para a África com tudo pago? 

Tema: Responda certo e Ganhe uma viagem. 

 

JUSTIFICATIVA 

 Para incentivar os pequenos varejistas a comprarem o produto e 

disponibilizarem em seus estabelecimentos, essa promoção irá dar uma viagem com 

tudo pago. 

 

PÚBLICO 

Público Intermediário, donos de 

pequenos varejos, academias, bares e 

baladas composto por homens e 

mulheres, classe A e B de 25 a 50 

anos. 

OBJETIVO 

Incentivar o cadastramento de nossa 

gama de produtos em seus 

estabelecimentos, bem como o 

consumo deste pelos seus 

frequentadores.  
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MECÂNICA 

 Ao fazer um pedido com no mínimo 100 unidades de PULSE, o pequeno 

varejista ganha um cupom para participar. (a cada 100 unidades, será adicionado 

outro cupom). Esse cupom contém um código promocional onde o participante 

precisa acessar o site www.pulse.com.br/pulsenosafari e se cadastrar cumprindo 

todos os passos solicitados. A promoção será realizada de 06/09/2013 a 22/02/2014, 

e o sorteio será no dia 28/02/2014, o ganhador irá indicar para o representante 

comercial a data da viagem com prazo máximo de 300 dias após o anuncio do 

ganhador. 

 O prêmio será para um safári na África pela empresa ADVENTURE CLUB 

www.adventureclub.ocom.br. 

 A empresa deverá disponibilizar passagens áreas, reservas de hotel e uma 

verba de R$1.000,00 para translado no Brasil. O ganhador poderá levar um 

acompanhante.  

 

DIVULGAÇÃO 

Ao visitar o lojista o representante 

comercial irá efetuar a divulgação da 

campanha deixando o cupom, 

conforme a quantidade do pedido 

obterão mais cupons. 

 

CUSTOS GERAIS  R$ 200.000,00. 
 

REGULAMENTO 

Concurso Cultural – Responda certo e Ganhe uma viagem 

Pulse. 

 A Goma de mascar Pulse está promovendo o 

Concurso Cultural “Responda certo e Ganhe uma viagem” 

dos dias 06/09/2013 à 22/02/2014.  

Para participar do concurso, o participante deverá 

EFETUAR UM COMPRA MINIMA de 100 unidades da 

goma de mascar Pulse (a cada 100 unidades 1 (um) 

cupom), retirar o cupom com o representante comercial, 

acessar o site www.pulse.com.br/pulsenosafari e se 

cadastrar cumprindo todos os passos solicitados*. (é 

obrigatório o preenchimento de todos os itens).  

*Site / deve ser preenchido os seguintes itens: 

NOME – nome completo igual ao presente no RG / CPF 

ENDEREÇO – completo. 

CNPJ – Documento de pessoa jurídica 

TELEFONE – telefone para contato 

E-MAIL – e-mail para contato, ficando ciente que o mesmo 

será inserido no banco de dados da Pulse para envio de 

e-marketing. 

CÓDIGO PROMOCIONAL – conta no cupom deixado pelo 

representante comercial 

RESPOSTA – Qual a goma de mascar te leva para uma 

viagem com tudo pago? 

CASO UM OU MAIS ITENS NÃO ESTEJAM 

PREENCHIDOS O CUPOM SERÁ DESQUALIFICADO. 

 Somente serão considerados válidos os 

participantes que cumprirem todos os passos descritos 

acima sendo os mesmos efetuados dentro da duração do 

concurso cultural 06/09/2013 a 22/02/2014. 

 A apuração do concurso será feita pelo sistema 

SORTEIOS BRASIL no dia 28/02/2014. O anúncio do 

ganhador será anunciado no mesmo dia no ato do sorteio 

e divulgado para todos os participantes através de e-

marketing e folheto impresso. 

 O ganhador irá indicar para o representante 

comercial a data da viagem com prazo máximo de 300 

(trezentos) dias após o anuncio do ganhador. 



6 
 

 

Os contemplados poderão ter seu nome publicado em 

material promocional, Sites, mídias sociais e qualquer 

informe da PULSE.  

Como prêmio o ganhador receberá uma viagem safári na 

África pela empresa ADVENTURE CLUB 

www.adventureclub.com.br com todas as dispensas pagas 

e direito a um acompanhante. 

 As despesas se resumem a: Passagens áreas, 

traslado, hotel, alimentação e a um pacote contento 5 

(cinco) passeios na África. 

 O ganhador deverá enviar todos os documentos 

solicitados 90 (noventa) dias da viagem. 

 A PULSE deverá disponibilizar passagens 

áreas, reservas de hotel e uma verba de 1.000,00 (Mil 

reais), (entregues na forma de cartão de débito Pulse) 

para translado no Brasil 15 (quinze) dias antes da viagem. 

 O valor só poderá ser utilizado durante o 

período da viagem, iniciando-se no dia do embarque e 

finalizando no dia do desembarque. 

  

O prêmio será entregue sem ônus ao contemplado,  

 O prêmio não será, em hipótese alguma, 

convertido em qualquer vantagem e/ou benefício, crédito 

para outros serviços, produtos e/ou outras facilidades 

adicionais fornecidos pela PULSE, ou ainda em dinheiro. 

Os prêmios são intransferíveis. 

 Não poderão participar da presente promoção, 

ficando expressamente dela excluídos, os funcionários 

das empresas relacionadas ou prestadores de serviço da 

PULSE Alimentação Ltda., bem como quaisquer pessoas 

envolvidas direta ou indiretamente na aprovação do 

processo. 

 Os participantes contemplados, efetuando o 

processo de participação do concurso, automaticamente 

autorizam o uso de seu nome, imagem e som de voz para 

divulgação da PULSE Alimentação Ltda. sem qualquer 

ônus para esta. 

 O processo de participação do concurso 

implicará no integral aceite das condições de realização 

do concurso e das regras contidas neste regulamento. 

 

05 - PROMOÇÃO - Degustação/Evento. 

Nome e Tema: Energia na Balada. Tema: Pulse com energia.  

 

JUSTIFICATIVA 

  A intenção da ação é com foco no publico alvo, despertar a curiosidade de 

conhecer o produto e sentir a energia que ele proporciona. Fazendo com que seja 

um produto procurado nesse meio. 

 

PÚBLICO 

Público Final, homens e mulheres de 

18 a 28 anos. Classes B e C. 

 

OBJETIVO 

Fazer a divulgação do produto através 

de degustação e inserir esse novo 

hábito no mercado consumidor. 

MECÂNICA 

 Ocorrerão todas as sextas e sábados no período de 06 de setembro de 2013 

a 22 de fevereiro de 2014, em uma região por mês*, cada fim de semana em uma 

balada em cidade ou bairro diferente. Onde haverá um estande contendo: 6 Puffs 

nas cores de Pulse, 1 telão, 1 lixeira e 2 bombonieres de ficha. Nesse espaço os 

clientes poderão se sentar para socializar, descansar e também degustar as gomas 

de mascar. 
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 Em meio á balada haverá o Momento Pulse, em que irá tocar o Jingle do 

Pulse e o grupo de dança contratado irá promover uma apresentação divulgando o 

produto, após a dança eles irão distribuir fichas para que os clientes possam retirar 

as gomas de mascar nas bombonieres e degustá-las no Estande Pulse á hora que 

desejarem. O objetivo de distribuir as fichas é levar os consumidores até o espaço 

para que o conheçam, e ter um foco sustentável, para que não haja embalagens que 

possam ser jogadas ao chão. Também haverá uma lixeira personalizada 

incentivando os clientes á jogarem as gomas mascadas no lixo, não no chão. 

* Cidade de São Paulo, Grande ABC, Interior de SP, Litoral Sul e Litoral norte. 

CRONOGRAMA 

 

Setembro/13 Outubro/13 Novembro/13 Dezembro/13 Janeiro/14 Fevereiro/14 

06/09 
07/09 

São 
Paulo 

04/10 
05/10 

São 
Caetano 

01/11 
02/11 

Ribeirão 
Preto 

06/12 
07/12 Peruíbe 03/01 

04/01 Bertioga 31/01 
01/02 

São 
Paulo 

13/09 
14/09 

São 
Paulo 

11/10 
12/10 

São 
Caetano 

08/11 
09/11 Campinas 13/12 

14/12 
Praia 

Grande 
10/01 
11/01 Maresias 07/02 

08/02 
São 

Paulo 

20/09 
21/09 

São 
Paulo 

18/10 
19/10 

Santo 
André 

15/11 
16/11 Campinas 20/12 

21/12 Guarujá 17/01 
18/01 Ilha Bela 14/02 

15/02 
São 

Paulo 

27/09 
28/09 

São 
Paulo 

25/10 
26/10 

São 
Bernardo 

22/11 
23/11 Sorocaba 27/12 

28/12 Santos 24/01 
25/01 Ubatuba 21/02 

22/02 
São 

Paulo 

    29/11 
30/11 Sorocaba       

 

DIVULGAÇÃO 

Estande. 

Dançarinos. 

 

CUSTOS GEREAIS 

6 Puffs: R$420,00 

1 Telão – R$4.000,00 

1 Lixeira R$80,00 

1 Estande: R$100.000,00 

2 Bombonieres: R$200,00 

Grupo de dança: R$50.000,00 

Contrato 6 meses. 

Total: R$154.700,00 

 

 

 

 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

8 
 

06 - PROMOÇÃO – Brinde 

Nome e tema – Sua força te dá prêmios - Tema: Bata com força e ganhe 

  

JUSTIFICATIVA 

 A promoção é de interatividade com o público, unindo a força, adrenalina e 

atividade física que é o foco desse nome e tema. 

  

PÚBLICO 

Público final, (frequentadores de 

bares) composto por homens e 

mulheres, das classes C e B, entre 18 

e 28 anos.   

OBJETIVO 

Provocar degustação. 

Estimular o consumo do produto, e a 

interatividade como o consumidor. 

 

MECÂNICA 

 O consumidor irá bater com um martelo de força (display), uma escala de 0 a 

50 irá classificar os participante, aos que conseguirem chegar à escala de 0 a 30 

ganhão 5 PULSE em pote, aos que conseguirem chegar à escala 31 a 40, ganhão 

10 unidades de Pulse em 2 potes, e aos que conseguirem chegar à escala 41 a 50 

ganhão 10 unidades de Pulse e um fone de ouvido exclusivo Pulse. 

 Esses displays estarão distribuídos em bares de diversas regiões do país, 

sendo um bar por final de semana. (conforme cronograma que consta no 

regulamento). 

 Para realizar e organizar a ação no ponto de venda participante será 

contratado o serviço de promotores da empresa ”novo tempo promoções”. Esses 

promotores serão responsáveis pelo atendimento, divulgação e entrega dos 

prêmios, sendo duas pessoas por bar participante. 

 

CRONOGRAMA 

 Sexta e Sábado, 18:00 às 23:30, serão disponibilizados 1.000 unidades de 

Pulse, 1.000 unidades de Pulse em pote e 250 fones. 

 Podendo haver mais uma reposição nas mesmas quantidades para cada bar. 

Caso todos os brindes se esgotem antes do encerramento da ação o bar será 

retirada do circuito de participação no dia.  
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*Cidades e bares participantes no regulamento 

Duração total da ação: 06/09/2013 à 22/02/2014 

 

DIVULGAÇÃO 

 A divulgação será feita através do estande instalado nos bares participantes. 

 Como se trata de uma ação local haverá divulgação em meios de massa, pois 

a ideia é atingir o público já frequentador do local.  

 

CUSTOS GERAIS 

 

R$ 50.000,00 – Brindes (fones) 

R$ 10.000,00 – Transporte 

R$ 30.000,00 – Display 

 

R$ 07.000,00 – Materiais de 

divulgação 

R$ 15.000,00 – Equipe contratada 

(serviço terceirizado) 
REGULAMENTO 

Promoção – Sua força te dá prêmios 

A Goma de mascar Pulse está promovendo a 

Promoção – Sua força te dá prêmios dos dias 

06/09/2013 à 22/02/2014* (conforme cronograma de 

cidades e datas).  

Para participar da campanha, o participante deverá 

comparecer em um bar participante na data e testar 

suas habilidades no martelo de força. 

 O consumidor irá bater com um martelo de 

força em uma placa que controla a força aplicada 

(display PULSE), uma escala de 0 a 50 irá classificar 

os participante, aos que conseguirem chegar à escala 

de 0 a 30 ganhão um kit com 5 PULSE em pote, aos 

que conseguirem chegar à escala 31 a 40, ganhão um 

kit com 10 unidades de Pulse em 2 potes, e aos que 

conseguirem chegar à escala 41 a 50 ganhão 10 

unidades de Pulse e um fone de ouvido exclusivo 

Pulse. 

 Será disponibilizados 1.000 kits para cada 

bar participante nos dias do evento, sendo 500 

unidades “kit 1”, 250 unidades “kit 2” e 250 unidades 

“kit 3”. 

 Podendo haver mais uma reposição nas 

mesmas quantidades para cada bar. Caso todos os 

brindes se esgotem antes do encerramento da ação o 

bar será retirada do circuito de participação no dia.  

NÃO SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO DO 

CLIENTE MAIS DE UMA VEZ NO DIA. 

 Para validar sua participação o cliente deverá 

efetuar um breve cadastro com uma das promotoras 

no local, esse cadastro era coletar somente NOME, 

TELEFONE e E-MAIL para futuros contatos e envio de 

e-marketing.  

 Cronograma da ação: sexta e sábado, 18:00 

às 23:30 (conforme cronograma de cidades e datas). 

Os prêmios serão entregue sem ônus aos 
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contemplados no mesmo local de realização do 

evento promocional pelas promotoras contratadas.  

 O prêmio não será, em hipótese alguma, 

convertido em qualquer vantagem e/ou benefício, 

crédito para outros serviços, produtos e/ou outras 

facilidades adicionais fornecidos pela PULSE, ou 

ainda em dinheiro. Os prêmios são intransferíveis. 

 Não poderão participar da presente 

promoção, ficando expressamente dela excluídos, os 

funcionários das empresas relacionadas ou 

prestadores de serviço da PULSE Alimentação Ltda., 

bem como quaisquer pessoas envolvidas direta ou 

indiretamente na aprovação do processo. 

 Os participantes contemplados, efetuando o 

processo de participação do concurso, 

automaticamente autorizam o uso de seu nome, 

imagem e som de voz para divulgação da PULSE 

Alimentação Ltda., sem qualquer ônus para esta. 

 O processo de participação da promoção 

implicará no integral aceite das condições de 

realização do concurso e das regras contidas neste 

regulamento. 

 

07 – PROMOÇÃO – Brindes 

Nome e tema – Acumule e Pulse Tema: Junte e Ganhe 

  

JUSTIFICATIVA 

 A promoção do tipo junte e ganhe foi escolhida para o maior consumo do 

produto de forma interativa. Acumule e Pulse foi o nome escolhido pela facilidade 

linguística, onde o nome do produto já esta no nome da promoção e “Pulse” nesse 

contexto pode ser utilizado de forma verbal. 

  

PÚBLICO 

Publico Final, homens e mulheres, das 

classes C e B, entre 18 e 28 anos. 

   

 

OBJETIVO 

 Estimular o consumo do produto e a 

degustação, de forma que o público, 

junte embalagens para trocar por um 

brinde exclusivo Pulse. 

MECÂNCIA 

  O consumidor deverá juntar embalagens 15 plásticas ou 3 potes e mais 

R$3,00, assim poderá trocar por um brinde de sua escolha. As trocas não poderão 

ser hibridas, ou seja, 10 plásticas mais 1 pote mais R$3,00. Deve-se sempre seguir 

a fórmula abaixo: 

15 embalagens plásticas + R$3,00 = Brinde 

Ou 

3 potes + R$3,00 = Brinde 

 Os postos de troca serão cadastrados pela própria empresa, a princípio 

apenas os mercados Carrefour e Dia realizarão as trocas. A promoção terá duração 

de setembro a fevereiro do ano seguinte, podendo ser prorrogada de acordo com o 
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estoque de brindes. Caso haja falta de brindes dentro do período da promoção, a 

empresa deverá solicitar mais um lote de brindes, para que todos os participantes 

possam adquirir. Os brindes serão: 

 Fone de Ouvido auricular (três cores, verde, rosa e preto); 

 Fone de Ouvido Circoauricular (três cores, verde, rosa e preto). 

 Nos pontos de troca haverá um promotor que realizará a troca das 

embalagens e dinheiro, pelo brinde. Nos mercados Carrefour, o horário de troca será 

das 08 às 18hs. Visto que haverá um promotor das 8h às 14hs e um promotor das 

12hs às 18hs. Já no mercado Dia o horário será somente das 12hs às 18hs, onde 

haverá apenas um promotor. Serão 150 pontos de troca espalhados por São Paulo. 

O preço da diária do promotor será de R$150,00. As trocas ocorrerão de segunda a 

sábado. Em cada ponto de troca haverá um display. A troca deverá ser feita 

somente com a entrega da nota fiscal da compra dos potes, assim evitando a troca 

de brindes por produtos roubados/furtados. 

 

DIVULGAÇÃO 

A divulgação será feita através site e 

Estande. 

Pontas de Gôndola. 

 

 CUSTOS GERAIS 

R$ 50.000,00 – Brindes 

R$ 5.000,00 – Transporte 

R$ 40.000,00 – Material de divulgação 

R$ 200.000,00 - Promotores 

RESULTADOS 

O trabalho foi um projeto experimental, portanto não existentes resultados de 

implantação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acredita-se que todas as ações propostas para lançamento do produto Pulse sejam 

adequadas para obter sucesso no mercado e rapidamente tornar-se uma marca 

conhecida entre o público alvo de 18 a 28 anos.  
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