.Coletânea de parceiros.
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Para a marca de
lingeries Potti Romã,
PARCERIA É SINTONIA!
Nota: todas as artes que foram desenvolvidas para divulgar as parcerias da Potti Romã
são assinadas pela agência QG7 Comunicação e Marketing. Tudo é pensado, criado e
feito com muito critério, assegurando a qualidade e o profissionalismo da Potti.

Feito com amor
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ÍNDICE
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.PARCEIROS ARTE E URBANIDADE.
Parcerias de atitude para provocar outra relação com a cidade e a contemporaneidade!
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Parceiros Arte e Urbanidade

.QUARTOAMADO.
Sobre:galeria contemporânea de arte que insere as
Artes plásticas no cotidiano da cidade.
Data:março/2015.
Ação:4 artes dos muros de Belo Horizonte (MG), 2
de Clara Valente e 2 Baba Jung, artistas da galeria, foram
aplicadas nas estampas da Minicoleção Efêmera, e
impressas em mini pôsteres.
Divulgação do parceiro:
estampas localizadas /embalagem mini pôster.
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Parceiros Arte e Urbanidade

.BIKE ANJO.
Sobre: ciclistas voluntários, que querem mais bikes
e menos carros nas ruas, ensinam tanto a se portar no
trânsito em cima de uma bike, como a pedalar uma.
Data: fevereiro /2014.
Ação: na Minicoleção Let’s Go! a Potti se uniu ao Bike
Angel e ao aplicativo Tysdo para realizar um evento que
ensinava a andar de bike. No dia, distribuímos mimos e
fizemos sorteios.
Divulgação do parceiro: post redes
sociais / fotos do evento / foto squeeze.
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Parceiros Arte e Urbanidade

.BIKE BROS.
Sobre: loja especializada em
venda e manutenção de bicicletas.
Ação: quem comprava Minicoleção
Let’s Go (2014), ganhava desconto na loja.

.TWEED RIDE BH.
Sobre:um passeio de bicicleta, onde
ciclistas se vestem em trajes elegantes
IMAGEM

IMAGEM

Ação: no Tweed Ride Verão 2014 a Potti
forneceu squezes da Let’s Go! para serem sorteadas.
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.PARCEIROS SUSTENTABILIDADE.
Parcerias que geram engajamento na construção de um futuro melhor.
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Parceiros Sustentabilidade

.LÉO PILÓ.
Sobre:artista plástico que desenvolve trabalho com
catadores, a partir da reciclagem do lixo.
Data:dezembro/2013.
Ação:ele criou a embalagem da Minicoleção Reflexo a
partir de garrafa pet e forneceu papelão recolhido da rua
para fazermos a tag.
Divulgação do parceiro: foram 500
tags junto às embalagens divulgando o trabalho do artista.
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Parceiros Sustentabilidade

.KAZZA PERSIANAS.
Sobre:a empresa fabrica cortinas e persianas
transformando janelas em espaços especiais.
Data: junho/dezembro 2014, março 2015.
Ações:a Kazza cedeu retalhos para confeccionarmos
as embalagens das Minicoleções: Romã-se; Aquarela
e Efêmera; o Porta Potti e o Jogo Americano dado como
mimo às noivas do Chá de Lingerie.
Divulgação

do

parceiro: mais 1500

embalagens com carimbo P.S. citando a empresa.
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Parceiros Sustentabilidade

.SANTACONSTÂNCIA.
Sobre:líder nacional em inovação de tecidos de
malha e planos.
Data:dezembro/2013; maio e julho/2015.
Ações:forneceu tecido ecofriendly da Linha
CO2CONTROL para produção da Minicoleção 7/8 e
Potti VIP 2015 e tecido 100% Fio Modal para Minicoleção Reflexo.
Divulgação do parceiro: mais de 1000
tags citando a marca Santaconstância.
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.PARCEIROS MODA.
Parcerias criativas para extrapolar tendências!
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Parceiros Moda

.ELVIRA MATILDE.
Sobre: : marca de moda feminina e masculina,
que se destaca pelo traço marcante de seus desenhos, tons alegres e o espírito lúdico das coleções.
Data: Agosto/2015.
Ação: Reaproveitamento de retalhos Elvira das estampas Jardim, Quadrado e Borboleta, nas calcinhas Chili,
Americana, Do Reino e nos sutiãs Bombom e Trufado.
Divulgação

do

parceiro: Capa

para Facebook / Mail Marketing / Posts redes sociais /
Plaquinha para lingerie / Embalagem / Display loja / Adesivo Vitrine / Apresentação Imprensa / Press Kit Imprensa
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Parceiros Moda

.TWEED.
Sobre: loja de moda feminina, que investe em
exclusividade.
Data: junho/2015.
Ação: a Potti desenvolveu um sutiã Ganache especial
para a loja presentear suas clientes.
Divulgação do parceiro: Cartão/
embalagem/ Posts.
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Parceiros Moda

.MISFIT.
Sobre:marca de acessórios que transforma cristais
em joias exclusivas feitas à mão.
Data:julho/2015.
Ação:para a Coleção Chá de Potti 2016, a Misfit
manufaturou pingentes de cristal para compor os
modelos criados para a Coleção.
Divulgação do parceiro:fotos para o
catálogo/Posts.
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Parceiros Moda

.A SAPATILHA.
Sobre:marca de sapatos especializada em rasteirinhas
e sapatilhas.
Ação:em 2013 criou a alpargata customizada que
compõe a linha de acessórios Potti Romã.

.SODIRA JOIAS.
Sobre:loja para mulheres que buscam elegância e estilo.
Ação:2 joias Sodira foram sorteadas nas Redes Sociais
da Potti no Dia das Mães de 2013.

.VOLVER T-SHIRTS.
Sobre:grife de T-shirts masculinas conceituais e exclusivas.
Ação:quem comprava a Minicoleção Flerte (2013),
ganhava 40% de desconto na loja da grife.
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.PARCEIROS GRUPO CILA.
Parcerias que vem de dentro! Você sabia que a Potti faz parte do Grupo Cila?
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Parceiros Grupo Cila

GRUPO CILA: LIBERDADE
COLETIVA, ESTILOS AUTORAIS.

JUMP ACTIVEWEAR.
Sobre:conceituada marca de roupas esportivas
desenvolvida com alta tecnologia.

.CILA BEACHWEAR.
Sobre:loja pioneira no mercado mineiro da moda
praia, conhecida pela ousadia e inovação.

.TT BEACHWEAR.
Sobre: marca autoral da designer de moda TT Vasconcelos.
Ações: desde 2013 diversas Campanhas Promocionais
e Sorteios foram realizados nas lojas Cila e Redes Sociais
do Grupo para estimular vendas e gerar fidelização dos clientes.
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PARCEIROS CHÁ DE LINGERIE
Parcerias que vão além do Guia Chá de Lingerie Potti Romã! Você conhece o nosso Guia?
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Parceiros Chá de Lingerie

.VERTICAL STUDIO.
Sobre: escola para mulheres especializada em Pole
Dance e Boxe.
Data: maio/2013; junho/2015.
Ação 1:quem comprava a Minicoleção Bem-amada,
ganhava 1 aula experimental de Pole.
Ação 2:em campanha junto à Cila, clientes e vendedoras
concorriam a 1 mês de Pole grátis.
Divulgação do parceiro: Post Facebook
/ sinalização da loja/ EMKT/ 300 Vouchers de desconto/
Guia Chá.
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Parceiros Chá de Lingerie

.MORDÔ ESPAÇO GOURMET.
Sobre:onde as Chefs Ale Oliveira e Tássya Carvalho
proporcionam mordomia regada aos prazeres da boa
gastronomia.
Data:dezembro/2014; abril 2015.
Ação 1:a Mordô foi o local do Encontro de Fim de
Ano da Potti.
Ação 2:na Páscoa, na compra de um Chocolate
(sutiã) Potti, ganhava-se desconto nos Ovos de colher
Mordô. Sorteamos 1 ovo de colher no Instagram da Potti
e 1 Chocolate Potti na Mordô.
Divulgação do parceiro: Posts/ Guia do
Chá/ Distribuição de 200 vouchers.
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Parceiros Chá de Lingerie

.CASA MANGABEIRAS.
Sobre:espaço-conceito de decoração e paisagismo.
Ação:quem comprava a Minicoleção Romã-se, ganhava
desconto na loja. No Instagram da Potti, foram sorteados
02 arranjos exclusivos feitos com romã para o dia dos
namorados 2014.

.STÚDIO CAROL AMARAL.
Sobre:maquiadora e hair stylist.
Ação:a Carol produziu a modelo para o ensaio
fotográfico da Coleção Chá de Potti 2015 em troca da
divulgação como parceiro para o Guia de Chá de Lingerie.
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Parceiros Chá de Lingerie

.BRUNA LAMAS FOTOGRAFIA.
Ações: a Bruna foi fotógrafa das Minicoleções:
Reflexo; Let’ Go! e Romã-se. Ela também assina as fotos
do novo site da Potti. Em cada publicação colocamos os
créditos. E ela está no Guia!

.BAR TENDER - HOT DRINKS.
Sobre:empresa de barmen.
Ação:negociação de serviço prestado no evento de
lançamento da Coleção Chá de Potti 2015 em troca da
divulgação como parceiro para o Guia de Chá de Lingerie.
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.PARCEIROS ENTRETENIMENTO.
Parcerias para diversão garantida!
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Parceiros Entretenimento

.REDE MOTÉIS BH.
Sobre:formada pelos conceituado e bem localizados
motéis: Chalet, Sunset, Ritz e Sunny.

Data:junho/2015.
Ação:além das fotos da Minicoleção 7/8 terem sido
feitas na Suíte Presidencial do Chalet, todas as colecionadoras
que compraram a 7/8, receberam Voucher de 40% de desconto.
Divulgação do parceiro:500 vouchers
distribuídos/ Fotos na suíte.
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Parceiros Entretenimento

.ESPAÇO Z.
Sobre:agência brasileira especializada no mercado
cine.matográfico e de entretenimento.
Datas:dezembro 2012; julho/setembro 2013; maio/
junho 2014; fevereiro/março/ abril 2015.
Ações:criação de promoções e sorteios para clientes
internos e externos da Potti, valendo ingressos para os
filmes “De Pernas para o Ar 2”, “Minha Mãe é uma peça”,
“The Bling Ring”, “Os homens são de Marte e é pra lá que
eu vou”, “O Destino de Júpter” e “Insurgente”.
Divulgação

do

parceiro:Capa para

Facebook/ Mail Marketing/ Pop Card/ Post Grupo das
Flores /Post redes sociais.
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Parceiros Entretenimento

.Tysdo.
Sobre: aplicativo que ajuda a realizar desejos através do
compartilhamento de listas.
Ações: em 2014 na Minicoleção Let’s Go! a Potti junto ao
Tysdo fez um evento para realizar o desejo de quem queria
aprender a andar de bike. Para o dia das crianças a parceria
fez uma campanha de arrecadação para realizar o desejo de
quem queria ajudar crianças carentes.

.Natalia Dornelas.
Sobre:site sobre tudo que rola em BH.
Ação:a Potti Romã forneceu Kits da Minicoleção Flerte
para a campanha dos namorados da Natália Dornelas 2013.

.SleepWalkers.
Sobre:produtora de eventos.
Ações: foi disponibilizado para sorteio ingressos para o
camarote do Festival Planeta Brasil 2014 e para a Festa Samba
na Quadra durante o Carnaval de BH 2015.
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.PARCEIROS GASTRONOMIA.
Parcerias para despertar os sentidos! Afinal a Potti é feita de Romã, Chocolate e Pimenta.
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Parceiros Gastronomia

.BIROSCA S2.
Sobre:charmoso bistrô que tem como proposta
lembrar casa e comida de vovó.

Data:maio/2013; setembro/2014, fevereiro/2015.
Ação 1:para a Minicoleção Week o bistrô inseriu no
seu cardápio caipirinha de romã e ceviche com carambola,
quem curtia Potti e Birosca no Facebook ganhava 1 drink.

Ação 2:a parceria lançou a campanha “Xixi em pé é
coisa de mulher” e distribuiu coletores urinários na Virada
Cultural e Carnaval de Belo Horizonte.

Divulgação do parceiro:Posts | Distribuição de 1000 coletores urinários para as mulheres.
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Parceiros Gastronomia

.BACARDI.
Sobre:uma das marcas de bebida mais conhecidas do
mundo.

Ação: em 2013, os mixologistas da Bacardi
desenvolveram um cardápio com 7 drinks feitos a partir
das frutas da Minicoleção Potti Week.

.MÍSTICA PIZZA.
Sobre:renomada pizzaria itinerante que tem sua origem
em Santa Catarina.

Data: setembro/2013.
Ação:ao atingir a meta das vendas, as Flores ganhavam
voucher promocional valendo 1 pizza.
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.PARCEIROS BELEZA E ESTÉTICA.
Parcerias para as colecionadoras que não abrem mão do prazer de se cuidar!
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Parceiros Beleza e Estética

.Distribuidora Look
C osméticos - L inha
Revlon Professional.
Sobre: referência no segmento beauty, tem
a exclusividade das marcas Moroccanoil, Schwarzkopf,
Van de Velde e Revlon Professional em BH.

Data: julho/2012.
Ação: para o Dia dos Namorados selecionamos
4 famosos salões de beleza de BH e quem comprava 3
produtos da linha Revlon Professional, ganhava uma
Minicoleção Bem-amada.

Divulgação do parceiro:
Display para parede e mesa.
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Parceiros Beleza e Estética

.Aprimori
Centro Estético.
Sobre:espaço que transforma estética em bem-estar.
Data:janeiro e agosto/2014; março e abril/2015.
Ação

1:na Campanha “Verão Potti Romã 2014”

quem curtia o Facebook da Potti e da APrimori, ganhava
uma aula de Plataforma Vibratória.

Ação 2:internamente, as Flores tiveram 10% de
desconto para qualquer tratamento.

Ação 3: quem comprava acima de R$ 300,00 na Loja
Cila ganhava 30% de desconto na Aprimori Centro Estético.

Divulgação do parceiro:
200 vouchers distribuídos/ Posts.
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Parceiros Beleza e Estética

.Spa Premier.
Sobre:único Med Spa de Minas Gerais.
Data: dezembro/2014.
Ação: quem comprava a Minicoleção Aquarela, ganhava
50% de desconto para massagem e escalda pés no Spa
e clientes especiais do Spa ganhavam 20% de desconto
na Cila Beachwear. Também foi sorteado 1 tratamento no
Instagram da Potti e 2 Minicoleções no do Spa Premier.

.Maquiador Henrique Mello.
Sobre:o maquiador preferido dos artistas da TV brasileira.
Data:Julho/2012.
Ação:A Potti foi convidada a criar mimos exclusivos

Hen r iq u e M e l l o

para as participantes do curso Self Beauty.
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.PARCEIROS
DECORAÇÃO.
Parcerias que conquistam pelo design e afeto!
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Parceiros Decoração

.Delicato.
Sobre:costurices para casa feitas com linha, agulha e amor.
Ação:desenvolveu para o dia das mães 2015: chaveiro
coração para as Flores e Kit Gourmet para ser sorteado.
O sucesso foi tanto que os itens entraram para linha de
acessórios Potti.

.Mc Antiguidades.
Sobre:loja de móveis antigos originais, conservados
ou restaurados.

Ação:o espaço foi cedido por um dia para que as fotos
do novo site da Potti fossem feitas.

.Criar Molduras.
Sobre:loja de Belo Horizonte especializada em molduras.
Ação:quem comprava Minicoleção Efêmera (2015),
ganhava voucher de desconto para emoldurar os mini
pôsteres da Minicoleção.
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Última atualização: dez/2015
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