LANÇAMENTO renault acaba com mistério e divulga ‘nova cara’ do Sandero

SOM fabricante de pneus cria projeto musical

Novas imagens
do Sandero 2020

Experiências pelas
estradas do país
em forma de música

Automóvel deve chegar às lojas ainda neste mês; hatch passou
por modernização e possui desenho diferente do modelo europeu
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Depois de inúmeros flagras
e registros vazados, a Renault pôs fim ao mistério e
revelou em seu site fotos do
novo Sandero 2020.
O modelo passou por uma
atualização. A frente recebeu detalhes cromados. O
contorno das luzes de LED
diurnas (em formato de “C”)
e a parte inferior do parachoque foi remodelada.
Na parte de trás, as lanternas avançam em direção ao
porta-malas. Na caixas das
rodas, apliques de plástico
nos contornos.
A estreia está marcada para
o final deste mês.
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Divulgação

DA REDAÇÃO. Uma aventura
musical pelas cinco regiões
do país. Essa é a proposta
da Firestone, marca pertencente à Bridgestone, que em
parceria com o canal digital
“Le Tour Du Monde”, acaba
de lançar a websérie “O Som
das Estradas”.
Na ação, o casal Lucas Mayer, produtor musical, e Iris
Fuzaro, videomaker, percorrem as cinco regiões do país
em uma aventura musical.
Eles conhecerão a cultura
desses lugares para compor
uma música especial para
cada uma delas.
Para ajudar a dupla a desbravar as estradas do país, o
carro que usarão será equipado com os novos pneus
Firestone Destination LE2 e
Destination H/T. O objetivo é
proporcionar tranquilidade,
conforto e segurança, além
de oferecer desempenho e dirigibilidade para as histórias
que serão vividas ao longo da
jornada.
“Este novo projeto possibilitará à empresa apresentar

seus principais atributos por
meio de uma experiência emocional entre marca e público”,
comentou Oduvaldo Viana,
diretor de Marketing da Bridgestone. “Queremos estar cada
vez mais próximos dos consumidores oferecendo conteúdos relevantes e reforçando
os benefícios de nossos produtos”, diz Viana.
O projeto já no ar contará no
total com cinco episódios que
serão veiculados até dezembro.
Ao final da viagem, o público
poderá conferir também todas
as músicas criadas durante a
jornada nas principais plataformas digitais de streaming.
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