
 

 

 

Informação à Imprensa – 12 de Fevereiro de 2003 

 

 

 

Humor na nova campanha da Optimus 

Telemóveis Nokia a estes preços custa a acreditar, não custa? 

 

 

Este é o claim da campanha de comunicação que a Optimus acaba de lançar em Imprensa, 

Rádio e Pontos de Venda referente à sua nova oferta de telemóveis. 

 

Esta campanha, criada pela BBDO, baseia-se no humor, boa disposição e envolve situações 

caricatas que transmitem a ideia de que os preços são tão baixos que custa mesmo a acreditar. 

 

Recriando situações divertidas, os três spots de rádio, vão estar no ar até 25 de Fevereiro: 

 

“Oh Chefe, acredite em mim...” 

“Sandra, que você diga que chegou a esta hora porque o seu autocarro da manhã foi desviado 

e que só conseguiu dominar os assaltantes por volta do meio dia e meia?! Eu ainda aceito! 

Agora, um Boomerang Organizer Nokia 6510 por menos de 200 euros? Sinceramente, não me 

parece credível!” 

Voz-off:  “Telemóveis Nokia a estes preços custa a acreditar, não custa? Um Mundo assim é 

Optimus!” 

 

“Oh mãe, juro-te!” 

“João, olha para mim! Que tu me digas que tinhas o meu carro estacionado quando alguém em 

marcha atrás a mais de 50 km/ hora, bateu nele e fugiu?! Ainda me parece aceitável! Agora, 

um Boomerang Mood Nokia 3310 por menos de 100 euros? Haja paciência!” 

Voz-off:  “Telemóveis Nokia a estes preços custa a acreditar, não custa? Um Mundo assim é 

Optimus!” 

 

 

“Palavra de honra...” 

“Oh Ana, sinceramente... Que esse homem seja de facto teu primo e que quando me ouviu 

entrar se tenha enfiado na cama contigo para me fazer uma surpresa?! Ainda vá lá... Agora, um 

Boomerang Adventure Nokia 52210 por menos de 150 euros, é que não!” 

Voz-off:  “Telemóveis Nokia a estes preços custa a acreditar, não custa? Um Mundo assim é 

Optimus!” 

 



 

 

Na Imprensa e nos Pontos de Venda, a Optimus apostou na criação de suportes cujos 

headlines recorrem a frases espontâneas do dia a dia, tal como: “Conta-me histórias”, “Deve 

ser, deve”, “Está bem, está”. 

 

Até custa a acreditar, não custa? 

 


