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Em todas as Media Markt do país 
 

LG e Media Markt arrancam hoje com a campanha ‘Este 
Natal pede ao Barbas’  
 

Um televisor, um home-cinema ou, quem sabe, um frigorifico side-by-side…. Estes são alguns dos 

presentes LG que os clientes da Media Markt podem desejar neste Natal... só têm de pedir ao Barbas, 

numa das 9 lojas da Media Markt, até dia 23 de Dezembro, e podem habilitar-se a receber o presente 

LG com que sempre sonharam. 

A LG e a Media Markt desenvolveram uma campanha 

essencialmente digital para acompanhar a época 

natalícia, criando um momento único e original que 

pretende estimular a vontade de interagir e partilhar, 

de forma viral, os desejos para este Natal. 

Em todas as Media Markt vão encontrar um cenário 

LG, com ambiente natalício, onde os assistentes 

oficiais do Pai Natal vão ajudar a encaminhar os 

pedidos deste Natal. 

Para participar basta que o consumidor se dirija a 

uma das 9 Media Markt, espalhadas pelo país, e 

escreva a sua carta ao Pai Natal, para pedir um 

presente e explicando o motivo pelo qual é 

merecedor do mesmo. Este momento será gravado 

em vídeo para posterior votação on-line. Quem 

angariar mais votos, vence o passatempo e recebe o prémio LG que pediu ao Barbas. Toda a 

dinâmica desta campanha tem lugar no site www.pedeaobarbas.com. 

“A época natalícia implica acções que mexam com os desejos e sonhos das pessoas e a Media Markt e 

a LG quer responder a isso mesmo criando uma experiência recompensadora que estimule a vontade 

da partilha através das redes sociais”, afirma Frederico Paiva, Director de Marketing da LG 

Electronics em Portugal.  

 

Calendário da campanha em todas as Media Markt 

A acção vai decorrer nos primeiros três fins-de-semana de Dezembro e nos dias 22 e 23 do mesmo 

mês. Nos dias de semana o horário será das 18h00 às 21h00 e nos fins de semana das 15h00 às 19h00. 
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Mais sobre a Mecânica do Passatempo 

O participante terá à sua disposição vários placards com produtos LG, onde terá de pedir ao Pai 

Natal o seu presente preferido e explicar o motivo pelo qual merece o produto que escolheu. Este 

pedido é filmado pelas Renas assistentes e colocado no site www.pedeaobarbas.com.  

O participante recebe um email a informar que o seu vídeo já está disponível no site, com um link 

para um vídeo em que o Pai Natal (o Barbas) confirma a recepção do seu pedido e incentiva à 

angariação de amigos que votem no seu pedido usando, por exemplo, o Facebook Connect. 

No site os vídeos vão estar segmentados por “presença em loja”. O vídeo mais votado de cada 

“presença em loja” recebe o prémio LG que pediu, seja ele qual for. O mesmo participante pode ter 

vários vídeos, mas os votos são únicos, sendo apenas possível votar uma vez em cada vídeo.  

* * * 
 
Sobre a LG Electronics, Inc. 

A LG Electronics Inc. (KSE: 066570.KS) é líder global de mercado e referência em inovação tecnológica nos segmentos de 

electrónica de consumo, electrodomésticos e comunicações móveis, empregando 82 mil colaboradores que desenvolvem 

mais de 114 operações em 81 subsidiárias, por todo o mundo. A LG apresenta 5 unidades de negócio - Home Entertainment, 

Home Appliance, Air Conditioning, Business Solutions e Mobile Communications. A LG é fabricante mundial de telemóveis, 

ecrãs planos, sistemas de ar condicionado, máquinas de lavar roupa, produtos de armazenamento óptico, leitores de DVD e 

sistemas de Home Cinema. Para mais informações consulte por favor, www.lge.com. 

Sobre a LG Electronics em Portugal 

A LG Electronics Portugal, foi fundada em 2003 e emprega cerca de 110 colaboradores. A empresa, que alcançou em 2008 

vendas globais superiores a 155,4 milhões de euros, engloba cinco unidades de negócio – Comunicações Móveis, 

Electrodomésticos, Electrónica de Consumo, Informática e Ar Condicionado. 

Em Portugal desenvolve os negócios de telefones móveis, sistemas de ar condicionado, produtos de armazenamento óptico, 

leitores de DVD, sistemas Home Cinema, televisões Plasma e LCDs, frigoríficos, máquinas de lavar loiça e roupa, entre 

outros. Para mais informações consulte por favor www.lge.com. 

Sobre a Media Markt  

A Media Markt é o principal retalhista de electrónica de consumo na Europa. O sucesso da empresa, que foi 

fundada em 1979 e está integrada na Media-Saturn-Holding GmbH, baseia-se numa selecção exclusiva de 

produtos de marca sempre ao preço mais baixo da cidade, em equipas competentes, num serviço de 

excelência, numa presença publicitária distinta e numa estrutura organizacional descentralizada. Actualmente, 

existem 9 Media Markt em Portugal e 556 em 14 países europeus. 
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