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1. Site Geoklock

Problema que se propôs resolver: apresentar a Geoklock com todos os seus serviços de
consultoria e engenharia ambiental.

Soluçäo: um novo site, com uma navegabilidade inteligente, onde o usuário encontrava o
serviço que procurava em poucos cliques, passou a ser a principal ferramenta de 82 B da
empresa.

Ficha técnica:

Agência: BergToledo
Cliente: Geoklock
Produto: site
Tltulo: geoklock.com.br
Data de produção: setembro 2018
Data veiculação: novembro 2018
Veículo: internet
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2. Folder GPA.

Problema que se propôs resolver: apresentar aos profissionais de mídia as inúmeras
possibilidades de espaços publicitários das bandeiras dos hipermercados, supermercados
e minimercados do Grupo Pão de Açúcar.

Solução: Utilizando o carrinho de supermercado como uma mascote, apresentamos o GPA
Malls como o melhor veículo da mídia OOH - out of home. Com este posicionamento
criamos um folderonde exploramos as vantagens e principais benefícios para os anunciantes
optarem por esta mídia.

Ficha técnica

Agência: BergToledo
Cliente: GPA Malls
Prciduto: folder
Título: O melhor veículo da mídia OOH
Data de produção: agosto de 2018
Data veiculação: agosto de 2018
Veículo: mala direta
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3. Anúncio Brooklyn Bridge

Problema que se propôs resolver: reforçar a imagem de solidez do Banco Safra que
completava 175 anos de existência.

Solução: colocados em perspectiva e comparados a fotos históricas de grandes centros
financeiros, os 175 anos do banco ganharam outra dimensão.

Ficha técnica:

Agência: BergToledo
Cliente: Safra
Produto: Anúncio de revista
Título: Anúncio Brooklyn Bridge
Data de produção: maio 2017
Data veiculação: maio 2O17
Veículo: revistas Veja, Epoca, lsto É Dinheiro
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4. Anúncio Tower Bridge.

Problema que se propôs resolver: reforçar a imagem de solidez do Banco Safra que
completava 175 anos de existência.

Solução: colocados em perspectiva e comparados a fotos históricas de grandes centros
financeiros, os 175 anos do banco ganharam outra dimensão.

Ficha técnica:

Agência: BergToledo
Cliente: Geoklock
Produto: Anúncio de Revista
Título: Anúncio Tower Bridge
Data de produção: maio 2017
Data .veiculação: maio 2017
Veículo: revistas Veja, Época, lsto É Dinheiro
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5. Nome e rótulo Rubabeer.

Problema que se propôs resolver: criação de nome, marca e rótulo de uma cerveja assinada
pelo Rubaiyat.

Solução: Unindo o produto (cerveja) com a marca (Rubaiyat), nasceu a Rubabeer.
A marca recebeu um design bem-humorado, típico das cervejas artesanais, com um touro
de língua de fora.

Ficha técnica:

Agência: BergToledo
Cliente: Rubaiyat
Produto: Rubabeer
Título: design de rótulo
Dat'a de produção: dezembro de 2018
Data veiculaçäo: dezembro de 2018
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6. AnúncidVeleiro.

Problema que se propôs resolver: apresentar os bons resultados do fundo Safra em
comparação ao CDl.

Solução: Em vez que gráficos frios, foto de uma regata de veleiros - esporte ligado ao
público de alta renda - ilustra o bom desempenho do investimento.

Ficha técnica

Agência: BergToledo
Cliente: Banco Safra
Produto: Fundo de lnvestimento
Título: Anúncio Veleiro Safra
Data de produçäo: maio 2018
Dat'a veiculação: maio 2018
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rm seu gerente de relacionamento Safra ou acesse www.safranet.com.br
Um fundo com gestão local e abrangência
global para obter ganhos ao redor do
mundo. Multimercado com diversidade de
ativos - bolsas, moedas e juros.

Banco de lnvestimento\.IE: ITA O FORMULARIO DE INFORMAÇôES COMPLÐ,ENTAFES, A LÂMNA DE INFoRMAÇOES EssENcIAß E o REGULAMBITo AN.IES DE INVESIIR, FENTABILÍDADE
NAo REPRESENTA GAMNTTA DE RENÍÆ|UDAÐE FUruRA. A RENTABTLTDAÐE oTWLGADA NAo É úouDA 0E i[¡posTos E TAXA DE sAíÐA. RJNDos DE ¡NVEsTt¡itENTo

!]ry_q-ry.si¡lu_ry_4-D.MJ!l9T!{B q0 CFToR, DE ouAtQUE8 |\¡ECANßMO 0E SEGURo ou FUNDO G¡FÁNlooR DE CRbIO - Fcc. DEscBtçÀO DO

11111-D1s_P9fl!E llgloîllluLÁFo DE |NFoRMAçôES CoMPIEM€NTARES. ESTE FUNDo TEM MENos DE i2 (DozE) MEsEs. enm nver.reçÃo ó¡ p¡n¡oRlvurcr
uNDo DE ll\vEsTìvENTo Ê RECo¡,4ENDAVEL A A¡lAtlSE DE, N0 MiNrVo, 12 poZE) tvESES. O tundo pode stil eiloto a sigrifictiva oncenrai;o eñ ativ6 de poucos
, M 6 tis6 daioÐædes 0 tundo d¿a esldégias @m derivativG @ Fne jnþgEnte de sÉ Êàfti@ & inveitimento. tås æmtégiaq ¿a iôma æmo sao aoða¿æ
qltar m signifr€tiv6 pedas paùiMias paB 6 fundos e, conæquenlmenle, paa 6 $us cotistãs. podendo inchsive aøretar perãæ superioæ ao æpilal apiødo @ Safra



7. Anúncio Golfe.

Problema que se propôs resolver: apresentar os resultados do fundo Safra em comparaçäo
ao CDl.

Solução: Em vez que gráficos frios, foto de uma partida de golfe - esporte ligado ao público
de alta renda - ilustra o bom desempenho do investimento.

Ficha técnica:

Agência: BergToledo
Cliente: Banco Safra
Produto: Fundo lnvestimento
Título: Anúncio Golfe Safra
Data de produção: abril 2018
Data veiculaçäo: abril 2018
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Ter um investimento que une segurança,
liquidez diária e resultados consistentes
acima do CDl. Safra Top Renda Fixa.

Banco de lnvestimento

E
@ SafraPO I

Para mais informações, fale com seu gerente de relacionamento Safra ou acesse www.safraasset.com.br
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8. Anúncio Montanha de Neve

Problema que se propôs resolver: apresentar os resultados do fundo Safra em comparaçäo
ao CDl.

Solução: Em vez que gráficos frios, foto alpinistas na neve - esporte ligado ao público de
alta renda - ilustra o bom desempenho do investimento.

Ficha técnica:

Agência: BergToledo
Cliente: Banco Safra
Produto: Fundo de lnvestimento
Título:Anúncio Montanha de Neve Safra
Data de produção: março 2018
DaÌa veiculação: março 2018
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Fundo Safra Global Equities.

Um fundo que busca as melhores oportunidades de investimento
nas principais bolsas globais. Uma estratégia que alia alta
performance, dinamismo e visão de longo prazo.

Banco de lnvestimento

Fale com nossos gerentes
ou ligue para 0300 1051234, de 2o a 6u feira,
das th às 21 h30, exceto feriados. @ Safra
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9. Anúncio Seu lmóvel Estadäo.

Problema que se propôs resolver: lançar um novo site do Estadão dirigido ao setor imobiliário.

Solução: Anúncio sequencial onde na primeira página provocamos o leitor com "Não
entre num imóvel sem lef'e na segunda apresentamos o conteúdo e diferenciais do novo
site, criamos uma peça de impacto tanto para o trade como para locadores, locatários,
investidores e demais interessados nesse segmento.

Agência: BergToledo

Cliente: Grupo Estadão
Produto: Site Seu lmóvel
Título: Não entre num imóvel sem ler
Data de produção: maio 2019
Dafa veiculação: maio 2019
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ô Conteúdo produzido com

a credibilidade do Estadão.

ô Nru"gação personalizada, que
se adapta ao interesse do usuário.

lî R".rrros tecnológicos, como notificaçöes,
chatbot, ofertas e área personalizada.

ô Aturndo como um verdadeiro consultor
online com foco na entrega de conteúdo
relevante.

Ô Ur site em que a boa informação empodera
o leitor na hora de decidir onde morar.

ô Acesse o site:
www.seuimovelestadao.com.br



10. Anúncio Figueira.

Problema que se propôs resolver: mostrar que na Figueira Rubaiyat o ambiente é täo
especial quanto os pratos. Um lugar de celebração.

Soluçäo: Uma acolhedora foto da centenária Figueira, patrimônio da casa e da cidade,
ilustra o título por ocasiäo do dia dos namorados: O lugar é perfeito para dizer "eu te amo"

Ficha técnica:

Agência: BergToledo
Cliente: Grupo Rubaiyat
Produto: a Figueira Rubaiyat
ïtulo: O lugar perfeito
Data de produção:junho 2018
Data veiculação: junho 2918
Veículo: Veja São Paulo
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São Paulo, 13 de Agosto de 2019

Roberto Zanotto Ðuailibi
Sócio Diretor
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