
APRESENTAÇÃO  

DA  CAMPANHA

PlayCom

“Prevensor contra os males do câncer”

Equipe: Logo.doc

 

Composição do grupo: Danubia Gois Santos, Filipe Reichert, 

José Cassiano Gubiani, Júnior Milbradt, Schaine Frizzo e Valéria Foletto 



Informar e conscientizar o público-alvo de 9 a 24 anos 

 sobre a prevenção e combate do câncer, principalmente a 

prevenção pois, esse grupo não é o de risco, no  entanto 

determinados fatores no modo de vida irão determinar o 

aparecimento de câncer nas pessoas.

OBJETIVOS  DA  

CAMPANHA



A campanha intitulada “Prevensor contra os males do 

câncer”, traz questões relacionadas a ações de um super- 

heroi. O personagem tem o poder de conscientizar as 

pessoas quanto a seus hábitos de vida, como forma de 

prevenir possíveis doenças e o câncer. 

OBJETIVOS  DA  

CAMPANHA



A partir disso, nota-se que o público-alvo necessita de 

informações sobre a doença, tendo em vista que ela 

acomete sujeitos de várias idades, classes, sexo, e nível 

social e econômico. 

OBJETIVOS  DA  

CAMPANHA



OBJETIVOS  DE  

COMUNICAÇÃO

Nosso foco será a prevenção, com dicas infográficos. 

Trabalharemos com mídias digitais, peças coloridas, animações 

(GIFs) que atraem o público-alvo, nas redes sociais como 

Facebook e Instagram, além de mídia impressa, como cartazes 

e flyer que serão distribuídos em instituições de ensino para 

atingir o público-alvo. 



Flayer 

VT 30"

GIF

Post Facebook e Instagram

Cartaz 

Super Herói

PEÇAS  

PUBLICITÁRIAS



Poderes: Além de um elevado conhecimento sobre o câncer, 

ele possui a habilidade de gerar na mente das pessoas 

imagens de um futuro terrível onde elas não se preveniram e 

tiveram câncer, fazendo um movimento com a mão em frente 

ao rosto delas semelhante ao Professor Xavier. As pessoas 

sentem essas visões como se fossem reais e sentem a dor do 

momento, o que as faz imediatamente repensar seus atos e a 

começarem a se prevenir. 

 

O  SUPER  HERÓI



O  SUPER  HERÓI  PREVENSOR



Flayer     





Post Facebook Instagram





















Cartaz



GIF



Obrigado pela 
atenção de todos !


