NOTA DE IMPRENSA

“Em tempos de crise, a criatividade reina.”
... 5 empresas algarvias lançam Bolo-Rei © inédito.

Algarve, 5 de Janeiro de 2012. TripleSky, Algardata, Stills, Flavour e Vinilconsta juntaram-se para
presentear os seus clientes com algo distinto e original. Movidas por uma vontade comum, uniram esforços
e valências para criar Bolo-Rei ©. Um serviço global inovador, baseado em sinergias entre áreas de negócio
complementares.
Estas cinco empresas, sediadas no Algarve, actuam em diferentes áreas de serviço a nível nacional e
internacional. A parceria resultou da partilha da mesma tradição: oferecer uma resposta pronta e com uma
qualidade criativa fenomenal a cada desafio.
Este ano, mais do que desejar as boas festas, procuram exceder todas as expectativas. Marcar pela
criatividade foi o pretexto que os juntou para a criação deste Bolo-Rei ©, no mínimo original. Uma solução
única, inédita na região, que consiste em servir criatividade, fotografia, audiovisual, web e produção, numa
só bandeja, como um serviço global. Um 5 em 1, onde todos ganham. Por si só, este Bolo-Rei © é uma
inspiração. Do formato do bolo, em forma de coroa resulta a assinatura da campanha “Coroamos parcerias”.
Esta é uma receita de 5 autores, com a mesma tradição. O coroar das parcerias. Uma homenagem ao
trabalho de equipa e o melhor exemplo que quando se juntam esforços o resultado só pode ser sucesso em
todos os sentidos.
Com esta acção de charme, marketing relacional no seu melhor, procura-se estreitar e solidificar os laços
existentes entre clientes e parceiros numa lógica de comunidade. Marcada por um forte carácter emocional
e tribal, esta acção não deixa ninguém indiferente. Vai percorrer o Algarve de lés-a-lés e diferentes pontos do
país para entregar o Bolo-Rei em mão a todos os parceiros e, assim, coroar parcerias e provar a paixão que
cada uma das 5 empresas coloca no que faz.
Para levar a cabo esta acção contaram com a ajuda, que se revelou preciosa, do já conceituado Chef Jorge
Lopes que aceitou o desafio de confeccionar um bolo-rei, edição especial, e de Joana Guita para dar cor às
palavras. Uma copywriter algarvia, actualmente a trabalhar em Lisboa, com um sólido percurso criativo em
agências de publicidade de renome.

Para mais informações, contactar:
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Siga-nos no facebook em http://www.facebook.com/obolorei
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TripleSky - www.triplesky.pt

Somos uma agência de design e branding orientada para os resultados e criamos soluções integradas para múltiplos
suportes de comunicação. Trabalhamos afincadamente com cada cliente para perceber o seu negócio e compreender os
seus objectivos de marketing e comunicação.
A TripleSky conta com uma equipa multidisciplinar, motivada para fazer de cada projecto um novo desafio à nossa
criatividade. Queremos encontrar as melhores soluções para ajudar os nossos clientes a superar os seus desafios.
No nosso portefólio contamos com uma carteira de clientes alimentada de projectos criativos e inovadores.

Stills - www.cargocollective.com/stills

A Stills dedica-se exclusivamente à fotografia: concentra-se assim numa gama de serviços com resultados de grande
satisfação visual e estética. O Vasco e a Mélanie são os fotógrafos, especializados em áreas distintas da fotografia. A
eles se juntam o Ricardo e o Carlos, na edição e na pós-produção final. Esta equipa assegura o cumprimento de prazos
e cumpre objectivos de qualidade, satisfação e orgulho no trabalho fotográfico realizado. Procuram incessantemente o
melhor resultado e a mais eficaz proximidade aos parceiros e aos clientes para alcançar esses objectivos.

Flavour - www.flavourproductions.com

Criada em 2000, a Flavour Productions é uma empresa, que tem vindo a desenvolver vários projectos na área do
audiovisual, em especial no sector da produção de publicidade.
Assente numa solução empresarial de elevado investimento tecnológico e flexibilidade ao nível dos recursos, técnicos e
humanos, a empresa abraça cada projecto como um autêntico desafio e conseguiu destacar-se entre os seus pares, não
só a nível regional. A empresa assumiu desde o início um posicionamento global, fruto da multiculturalidade existente na
região e devido uma procura elevada de projectos ligados a investimentos estrangeiros, quer na área do turismo, quer da
cultura ou do imobiliário, entre muitas outras.
A Flavour abraça projectos à escala nacional e internacional, habitualmente destinados a empresas de maior dimensão,
sem quaisquer preconceitos, superando muitas vezes as expectativas e tem hoje uma carteira de clientes selectiva e
interessante, e um portfolio que vale a pena conhecer.

Vinilconsta - www.vinilconsta.pt
Criada em 1996, a Vinilconsta oferece serviços integrados e personalizados relacionados com a imagem corporativa das
organizações. É especialista na oferta global de serviços, que incluem a conceção, produção e instalação de projetos de:
decoração de espaços, sinalética, reclamos luminosos, stands, merchandising, impressão digital e decoração de viaturas.
Os nossos clientes atuam nos mais diversos sectores de atividade e refletem a abrangência de serviços que
disponibilizamos, nomeadamente, banca e seguros, comércio e serviços, arquitetura, distribuição, comunicação e imagem,
turismo, indústria e administração pública.
Encaramos cada projeto como um desafio, independentemente da dimensão do mesmo, fornecendo sempre um produto
final, do qual todos se possam orgulhar.
Algardata - www.algardata.com
Com 21 anos de experiência, a Algardata IT Solutions assume-se como um player líder de mercado em diversas áreas de
actuação, com incidência nos sectores de Hotelaria, Turismo, Serviços, Sector Público e Empresas no geral.
A empresa destaca-se pelas soluções informáticas integradas, serviços técnicos especializados, sistemas de gestão
empresarial com módulos específicos, I&D de software “à medida” assim como soluções de base web através de sistemas
SaaS e Cloud. As actuais soluções incluem sistemas de Gestão Documental, Loja On-line e Backup e Disaster Recovery
em Data-Center.

