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1) O Cliente:   
 
Jameson é um whiskey premium irlandês recém-chegado no Brasil. Desde a 
forma como é feito, até sua atitude irreverente, a marca é a mais pura 
tradução do espirito irlandês. 
  
Ele tem sua própria filosofia de como fazer whiskey (triple destilled), mas não 
se leva a sério. Seu sabor é suave e a marca não é pretenciosa. Sua principal 
característica é essa: três vezes destilado, o único a ser vendido no Brasil.  
 
Para beber Jameson, o consumidor não precisa usar uma máscara, criar um 
personagem. É simplesmente um momento em que o usuário se curte. O que 
importa é a autenticidade, a diversão, a experiência gerada. Isso é o que 
diferencia a marca dos seus principais concorrentes.  
 
Jameson surge como alternativa aos outros whiskeys, permitindo que o 
consumidor beba da forma que quiser e como tiver vontade. Permite que ele 
tenha confiança em fazer suas próprias escolhas com base no gosto e no que 
lhe dá mais prazer, independente das características que o mercado impõe. 
 
 
 
2) Objetivo da Campanha 
 
Se Beber não Dirija 
 
O principal objetivo dessa campanha é conscientizar o público de Jameson 
para o consumo responsável. 



3) Target 
 
- Homens e Mulheres de 25 a 35 anos; 
- Classe AB; 
- Residentes em centros urbanos (foco em São Paulo); 
- Valorizam iniciativas urbanas, projetos e produtos locais; 
- Possuem atitude e personalidade marcante; 
- Apreciam atividades culturais e sociais. 
 
 
3) O que devemos comunicar:   
 
Criar uma alternativa de consumo consciente para os apreciadores de 
Jameson. 
 
4) Quais resultados esperados:   
 
Associar a marca Jameson ao consumo consciente sem privar o usuário do 
prazer e da qualidade do produto. 
 
5) O que deve ser criado: 
 
- Criar experiência ou ativação da marca em qualquer meio ou plataforma, 
mostrando as vantagens do consumo consciente e associar a marca Jameson a 
esse objetivo, sem perder a irreverência característica da marca. 
 
Importante: A solução é livre, podendo ser uma campanha impressa, um 
anúncio isolado, uma ação integrada, um aplicativo, uma plataforma digital, 
um roteiro de rádio ou TV, um storyboard, um shooting board etc. 
 
 
6) Para referência, consulte a lei  9.294. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9294.htm 
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