Redd’s îţi răsplăteşte curiozitatea: încearcă noul gust cu lămâie!
În vara asta, berea Redd’s se relansează cu un nou gust, o înfăţişare mai feminină şi cu o nouă
provocare pentru femei: urmaţi-vă curiozitatea!
După Redd’s Fest Week ( 1-8 martie ) si numeroase incursiuni în teritoriile îndrăgite de femei, între filme,
muzică, shopping şi cărţi colorate, berea Redd’s explorează o nouă latură a feminităţii: curiozitatea.
Începând cu gustul reinventat şi continuând cu multe alte surprize, noul Redd’s Fresh îţi promite o
răsplată pe măsură dacă îţi urmezi curiozitatea!
Redd’s pe care îl cunoşti, dar mai fresh şi mai feminin
Redd’s, prima bere cu arome din România, a apropiat femeile de universul berii
prin gustul fresh şi aromat. Femeile iubesc noutăţile şi se reinventează în
permanenţă, aşa că Redd’s, pentru a le oferi întotdeauna ce îşi doresc, şi-a
reinventat gustul. Noul Redd’s Fresh este mai savuros datorită sucului natural de
lămâie, prezent în proporţie de 4,5% şi are o cantitate mai scăzută de alcool: 4%
în loc de 4,5%, în varianta anterioară.
Noul ambalaj însoţeşte noua reţetă cu linii mai elegante şi feminine şi elemente
cromatice care indică prospeţimea şi bogăţia nuanţelor de gust. Astfel, Redd’s îşi
defineşte o identitate distinctă, mai apropiată de universul feminin. Noua
formulă întăreşte poziţia Redd’s ca berea preferata în categoria ei, care preţuieşte
feminitatea şi pe care femeile o recunosc ca fiind a lor.
O campanie cu şi despre curiozitatea feminină
Noul Redd’s are susţinerea unei noi campanii de
comunicare: „Redd’s îţi răsplăteşte curiozitatea”.
Centrată în jurul site-ului www.redds.ro, campania
vorbeste despre curiozitate, un element-cheie al
feminităţii, pe care o încurajează prin diferite recompense. Dacă eşti
„Oarecum curioasă”, afli de pe site-ul Redd’s cele mai tari recomandări
în materie de modă, călătorii, filme, cărţi şi multe altele. Dacă eşti
„Curioasă” pur şi simplu, poţi să „tragi cu ochiul”, în direct, la atmosfera
unor locuri în care nu te afli, dar poate ţi-ai dori să fii. Dacă eşti „Foarte
curioasă” ...află de pe site ce surprize ţi-a pregătit Redd’s. Pentru că doar
cele curioase au cu adevărat de câştigat!

Urmăreşte site-ul www.redds.ro pentru a descoperi surprizele pregătite de Redd’s !

