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Rapidinhas
Famecos leva 2° lugar no Madrugadão Feevale
5/11/2010 17:37:25 - Rio Grande do Sul
Pela primeira vez, alunos da Faculdade de Comunicação Social (Famecos)
da PUCRS representaram a Universidade no 4º Madrugadão Feevale,
gincana criativa para alunos de comunicação da Região Sul, que ocorreu das
21h de sexta-feira (29) até as 7h da manha de sábado.
Apadrinhados pela agência Propale*com, os alunos, Amanda Goltz, Camila
Piccinini, Eduarda Meneghetti, Isabel Ramires, Letícia Festugato, Luciana
Pinto, Henrique Braile, Aline Fischimann, Natália Berezuk e Thaís Mahfuz
conquistaram o segundo lugar da gincana com uma campanha institucional
para o cliente Use Fashion, empresa líder em pesquisa e informação para o
mercado da moda.
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• Exército Gremista é Top de Marketing da
ADVB/RS
• Artplan cria ação para Correios/Sedex
• Kopenhagen lança novo site
• Federasul promove seminário sobre Hong
Kong
• Guia da Semana escolhe Tesla para
operação de Search Engine Marketing
• Grandes franquias apresentam balanço
positivo da Rio Franchising Business 2010
• Magnum Gold surpreende consumidores
com cofres de degustação e tratamento Vip
no cinema
• Plano1 é finalista com três cases no
Festival Iberoamericano de
Promociones&Eventos (FIP)
• Placo do Brasil abre inscrições de cursos
profissionalizantes em drywall para
dezembro
• Francap apresenta estudo sobre a
expansão de franquias em Galerias de
Supermercados
• Agência OVNI assume conta da Audi
• TIM apresenta benefícios para parceiros de
negócios na Feira do Empreendedor do
Sebrae
• Seminário de Vídeo Digital Apresenta os
Desafios e as Possibilidades no Mercado de
Trabalho
• Nesfit - “Operação Biquíni”
• 3D interativo na Feira do Livro
• Mack Color com ações de e-mail marketing
pela Virtual Target
• HOPE Lingerie vai premiar clientes com
consultoria de moda
• Spark SD palestra sobre Design de
Serviços em evento do Dia Mundial da
Usabilidade
• Grupo RIC é um dos premiados do Top de
Marketing ADVB/SC 2010
• Aplicativo para iPhone reconhece aves da
Mata Atlântica
• Latina Eletrodomésticos tem novo site
• Cascola e Loctite colam casa e carro na
Construir Rio 2010
• Concurso Doodle 4 Google prorroga
inscrições até 31 de dezembro
• Prêmio Press 2010 registra 196 mil
indicações e divulga relação de finalistas
• Credisc presta homenagem ao Dia do
Funcionário Público
• WX7 na Feira do Empreendedor Sebrae
2010
• Telecine divulga estreia de Avatar
• UFF promove encontro entre estudantes e
publicitários profissionais
• Novo filme da Brahma
• Decision realiza palestra sobre construção
de marca
• Gringo cria “Você na TV em 3D” para
Anador
• ESPM-RS promove Vestibulounge
• Zooppa Brasil divulga vencedores da
competição Crocs
• Brookfield Incorporações lança campanha
digital
• Calvin Klein lança campanha nos cinemas
• McDonald’s lança campanha do Big Mac
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