
BRIEF ABERTO 



A PROTEÇÃO É O MELHOR ATAQUE



 
 
 
Breve enquadramento sobre a marca:  

  
BIO KILL – O Inseticida Biodegradável 
Ao contrário dos inseticidas aerossóis, que ao 
serem pulverizados matam o inseto de imediato e 
perdem de seguida o seu efeito, Biokill® deve ser 
aplicado diretamente sobre as superfícies a 
tratar, matando o inseto de forma lenta. 
Após aplicação, Biokill® forma uma capa 
protetora que afasta/repele os insetos do local 
durante semanas.  
https://biokill.pt/

https://biokill.pt/


Briefing
O que se pretende?  

Campanha de Social Media para promover a marca Bio Kill.
Uma campanha que possa relembrar a eficácia da prevenção.

Contra todos os insetos domésticos
Contra pragas exteriores.



Insight  

O único inseticida com dupla proteção, que além de 
proteger a casa, protege também o futuro do 
planeta, por ser biodegradável.



 Target  
Esta campanha é dirigida a 
homens e mulheres com mais 
de 30 anos, responsáveis 
pelas compras de casa, com 
animais de estimação e 
crianças, em zonas fora dos 
grandes centros urbanos. 



Mensagem principal  

“A PROTEÇÃO É O MELHOR ATAQUE” 

Logótipo 

Para a criação da proposta deves utilizar o logótipo da marca Bio Kill conforme manual de normas
Guidelines de comunicação Bio Kill na plataforma do concurso.



Exemplos de comunicação Bio Kill  
 
 

https://www.instagram.com/p/CHAX9gknSOc/

https://www.instagram.com/p/CHAX9gknSOc/


https://www.youtube.com/watch?v=SUilfCZJGJo

https://www.youtube.com/watch?v=SUilfCZJGJo


Redes sociais
https://www.instagram.com/inseticidabiodegradavel/

https://www.facebook.com/biokillpt

https://twitter.com/biokill1

https://www.instagram.com/inseticidabiodegradavel/
https://www.facebook.com/biokillpt
https://twitter.com/biokill1


Porquê um brief aberto a jovens criativos?

Procuramos uma ideia que rompa com o que temos feito 
nas redes sociais até agora.
Uma ideia que chame a atenção de quem consome redes 
sociais e ao mesmo tempo consiga criar valor para Biokill 
e a sua forma de utilização: Biokill previne e afasta os 
insectos, Biokill não os mata. E ainda por cima é 
biodegradável.

Procuramos uma boa ideia, com impacto, que possa viver 
numa única rede ou em várias redes sociais.  



Regulamento
Sempre quiseste trabalhar para um insecticida 
biodegradável e nunca tiveste oportunidade?
É desta :-)
Conhece o regulamento na plataforma do 
concurso 
e BOM TRABALHO!


