
GUIA DE CAMPANHA



2

ÍNDICE

1 - INTRODUÇÃO À CAMPANHA
 1.1 - Como funciona a campanha?

 1.2 - Nesta campanha queremos...

2 - NUTRIÇÃO DOS CÃES DE RAÇAS PEQUENAS

3 - PURINA ONE® MY DOG IS...

4 - A CAMPANHA

 4.1 – Fase 1 – Experimenta
 4.2 – Fase 2 – Avalia
 4.3 – Fase 3 – Recomenda
 4.4 – Fase 4 – Reporta
 4.5 – Código de conduta de um youzzer™ 



3

Querido dono,

O meu nome é Ana e sou a Gestora da marca Purina ONE® My Dog Is. Juntos vamos 
realizar esta campanha de youzzers™, especialmente dedicada ao seu cão de raça pequena.

Os cães pequenos são especiais e são bem conhecidos pelas suas grandes personalidades... 
o seu corpo pequenino não reflete o seu carácter! Correm muito, brincam muito, têm muita 
energia e um feitio muito peculiar. Cada cão pequeno tem características, que o distinguem e 
tornam único. Cada um tem a sua personalidade bem vincada. E todos os adoramos por isso! 

Nesta campanha, 500 donos orgulhosos terão a oportunidade de experimentar 
Purina ONE® My Dog Is, uma gama única, especialmente  adaptada às diferentes 
personalidades dos cães de raças pequenas.

É com todo o prazer e entusiasmo que irei conhecer a sua experiência, opinião e 
comentários sobre as deliciosas receitas Purina ONE® My Dog Is… 
E mal posso esperar por conhecer o seu pequeno super-herói!

Até já!

Ana Silva,
Equipa de marketing Purina - Gestora da marca Purina ONE®

BEM-VINDOS AO MUNDO PURINA ONE®!



1. INTRODUÇÃO À CAMPANHA1. INTRODUÇÃO À CAMPANHA
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NESTA CAMPANHA QUEREMOS...

DAR A EXPERIMENTAR PURINA ONE® MY DOG IS... AO TEU CÃO.

1. EXPERIMENTA

Dá a experimentar Purina 
ONE® My Dog Is… ao 
teu cão. A nutrição avança-
da da gama Purina ONE® 
My Dog Is… oferece uma 
resposta adaptada às ne-
cessidades únicas de cada 
cão pequeno, de acordo 
com a sua personalidade.

2. AVALIA

Depois, aproveita a opor-
tunidade para parti lhar 
esta experiência com os 
teus familiares, amigos 
e conhecidos. Divulga e 
recomenda a sua utiliza-
ção, oferece as amostras 
e os vales de desconto e 
incentiva-os a entrar nesta 
nova aventura. Como 
sabes, todas as opiniões 
contam e nós ficamos 
ansiosamente à espera que 
as partilhes connosco no 
Blog de campanha! 

3. RECOMENDA

Se já deste a experimentar, 
recomendaste e promo-
veste junto de todos os 
teus amigos, familiares e 
conhecidos Purina ONE® 
My Dog Is…, então, agora 
é a altura ideal para nos 
informares das acções de 
passa-a-pa lavra e de nos 
contares como foi a tua 
experiência.

4. REPORTA

Envia-nos a tua avaliação 
fiel sobre Purina ONE® 
My Dog Is…. 
Partilha também a tua opi-
nião com os teus familiares, 
amigos e conhecidos via 
Facebook e Twitter. 
Se fizeres parte de um 
Blog, este também é um 
excelen te meio de partilha.

NESTA CAMPANHA QUEREMOS...

DAR A EXPERIMENTAR PURINA ONE

1. EXPERIMENTA

Dá a experimentar 
ONE
teu cão. A nutrição avança
da da gama
My Dog Is… 
resposta adaptada às ne
cessidades únicas de cada 
cão pequeno, de acordo 
com a sua personalidade.
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O teu cão pequeno é verdadeiramente único!
Oferecer-lhe uma refeição deliciosa, que o ajuda a manter-se saudável, é uma forma ótima de lhe dar o que ele merece.

NUTRIÇÃO DOS CÃES DE RAÇAS PEQUENAS  

ESTÔMAGO 
PEQUENO

BOCA 
PEQUENA

APETITE 
EXIGENTE

MAIS MASSA 
CORPORAL 

MAGRA

METABOLISMO 
MAIS 

ACELERADO

RESPOSTA NUTRICIONAL:CARACTERÍSTICA:
Alimento altamente concentrado para fornecer 
uma maior quantidade de nutrientes em doses 

mais pequenas.

Maior teor de proteína no alimento.

Croquetes mais pequenos.

Alimento com elevada palatabilidade.

Níveis mais elevados de proteína e gordura. 
Consumo de energia adaptado.

Quais as exigências nutricionais de um cão pequeno?
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Alimento altamente concentrado para fornecer
uma maior quantidade de nutrientes em doses 

Níveis mais elevados de proteína e gordura. 

Quais as exigências nutricionais de um cão pequeno?
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O teu cão pequeno tem uma grande personalidade e necessidades individuais, que o tornam verdadeiramente único. 

Desenvolvido por especialistas Purina, a gama Purina ONE® My Dog Is… proporciona uma nutrição avançada e adaptada numa delicio-
sa refeição, com pequenos croquetes estaladiços e pedaços mais tenros*, especialmente formulados para a sua boca pequena. 
O teu pequeno companheiro pode ser mimado diariamente com receitas saborosas, formuladas para o satisfazer em cada refeição.

Experimenta a gama Purina ONE® My Dog Is… e vê resultados visíveis no seu bem-estar.

NUTRIÇÃO AVANÇADA E ADAPTADA 
PARA CÃES DE RAÇAS PEQUENAS

* a suavidade varia ao longo do tempo
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* a suavidade varia ao longo do tempo
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MY DOG IS... OFERECE UMA GAMA ADAPTADA ÀS 
DIFERENTES PERSONALIDADES DOS CÃES PEQUENOS

Cada cão pequeno tem características, que o distinguem e tornam verdadeiramente único.  

My Dog is... Comilão
e não consegue resistir ao seu alimento... 

Ele é tão curioso e traquinas, que fico 
sempre feliz por lhe dar o alimento que 

ele tanto gosta.

My Dog is... Ativo
e está sempre pronto para a ação... 

Ele é tão feliz e cheio de energia, que 
quero dar-lhe a nutrição que ele precisa

 para suportar toda a sua diversão.

My Dog is...  Adulto
que todos adoram... 

Ele é tão confiante e brincalhão, que 
só quero dar-lhe um alimento tão 

especial como ele.
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My Dog is... Adult
…uma receita nutritiva rica em Carne 

de Vaca com níveis aumentados de 
antioxidantes para um sistema imu-
nitário forte e nutrientes essenciais 

para promover a saúde oral.

My Dog is... Active
…um alimento saboroso, com 

Frango rico em proteínas, que lhe 
oferece o nível de energia neces-

sário e que também cuida das suas 
defesas naturais.

My Dog is... Food Lover 
…uma refeição saborosa com Peru, 
elaborada com menos 40% de gor-
dura para contribuir para a redução 
do consumo calórico e para ajudar 
o teu cão a manter uma condição 

corporal magra.

MY DOG IS... OFERECE UMA GAMA ADAPTADA ÀS 
DIFERENTES PERSONALIDADES DOS CÃES PEQUENOS
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NUTRIÇÃO AVANÇADA E ADAPTADA 
PARA CÃES DE RAÇAS PEQUENAS
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QUAL É A PERSONALIDADE DO TEU CÃO?
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QUAL É A PERSONALIDADE DO TEU CÃO?

1) Quando chamas pelo teu cão, qual é a primeira reação dele?
 Corre, ladra e salta feliz!
 Vem ter comigo para um mimo
 Vai directamente para o comedouro

2) Sobre o alimento:
 Alimentas o teu cão para nutrir a sua energia inesgotável!
 Alimentas o teu cão de acordo com as suas necessidades
 Quando ele termina o alimento, pede mais

3) Como descreves o teu cão?
 Feliz
 Enérgico
 Um comilão

4) Quando brincas com ele:
 Atiras a bola e ele apanha e devolve
 Ele brinca para receber guloseimas
 Ele pode brincar durante horas!

DESCOBRE QUAL A PERSONALIDADE DO TEU CÃO PARA ESCOLHERES O ALIMENTO MAIS ADEQUADO PARA ELE!

Soma os símbolos e descobre a personalidade do teu cão:                
           mais       = ADULT
           mais       = ACTIVE
           mais       = FOOD LOVER

1) Quando chamas pelo teu cão, qual é a primeira reação dele1) Quando chamas pelo teu cão, qual é a primeira reação dele?

Alimentas o teu cão para nutrir a sua energia inesgotável!
Alimentas o teu cão de acordo com as suas necessidades
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Se estás a alimentar com Purina ONE® pela primeira vez, recomendamos que faças a mudança gradualmente, misturando uma quantidade 
crescente de Purina ONE® com o alimento habitual do teu cão, durante um período de 7 dias.

Esta transição suave permitirá que o sistema digestivo do teu cão se adapte ao novo alimento.

NOTA: O produto que foi oferecido para o teu cão, foi definido em função da resposta ao teste de personalidade, que foi incluído no 
questionário de qualificação para a campanha.

   

Se estás a alimentar com Purina ONE® pela primeira vez, recomendamos que faças a mudança gradualmente, misturando uma quantidade 
crescente de Purina ONE® com o alimento habitual do teu cão, durante um período de 7 dias.® com o alimento habitual do teu cão, durante um período de 7 dias.®

   

EXPERIMENTAR UM NOVO ALIMENTO



4. A CAMPANHA
DESCOBRE TODAS AS  ETAPAS PARA O SUCESSO DA TUA PARTICIPAÇÃO COMO YOUZZER™
4. A CAMPANHA
DESCOBRE TODAS AS  ETAPAS PARA O SUCESSO DA TUA PARTICIPAÇÃO COMO YOUZZER™
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FASE 1 - EXPERIMENTA

No arranque da campanha, vais receber um kit Purina ONE®/youzz.net™ gratuito, com os seguintes conteúdos 
para informação e experimentação:

» Alimentação para o teu cão, de acordo com as suas características:
  » 2 unidades de 800 g de Purina ONE® My Dog Is... Adult;
    ou
  » 2 unidades de 800 g de Purina ONE® My Dog Is... Active;
    ou
  » 2 unidades de 800 g de Purina ONE® My Dog Is... Food Lover. 

» 11 vales de desconto na compra de Purina ONE® My Dog Is..., 1 para ti e 10 para os teus amigos;

» 10 Amostras Purina ONE® My Dog Is... para distribuires pelos teus amigos, conhecidos e familiares;

» 1 guia global de campanha, com informações do produto, campanha, o que fazer e como espalhar a palavra 
   (recomendações,  sugestões e dicas de partilha de opinião).

NESTA CAMPANHA 500 YOUZZERS™ TÊM A OPORTUNIDADE DE 
DAR A EXPERIMENTAR AOS SEUS CÃES PURINA ONE® MY DOG IS...
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Esta é a fase em que tens a oportunidade de experimentar os produtos da campanha. Por isso, usufrui ao máximo desta experiência e 
partilha connosco as fotografias da recepção e utilização de Purina ONE® My Dog Is.... 

O que precisas de fazer é simples: 

Dirige-te à Galeria de Campanha e faz um upload da fotogra fia  que 
pretendes inserir. Depois, tens apenas que ter em atenção os critérios 
de carregamento das fotografias: não exceder 320x320 pixeis, estar 
em formato jpeg ou png e um tamanho inferior a 250 kb. 

Como sabes, não resistimos a uma boa fotografia. Por isso mesmo, 
apura o teu lado mais fotogénico e diverte-te!

Esta é a fase em que tens a oportunidade de experimentar os produtos da campanha. Por isso, usufrui ao máximo desta experiência e 
partilha connosco as fotografias da recepção e utilização de Purina ONE® My Dog Is...

FASE 1 - EXPERIMENTA
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FASE 2 - AVALIA

Segunda Fase é sinónimo de Word-of-Mouth, Avaliação e 
Inquérito Inicial!
E porquê? Porque depois de teres experimentado Purina ONE® 
My Dog Is..., chegou o momento em que partilhas connosco, 
assim como com todos os youzzer™ que fazem parte da campa-
nha, as tuas apreciações relativamente ao produto. Para isso, tens 
à tua disposição o Blog de Campanha e aqui podes escrever, por 
exemplo, sobre:

1) A tua opinião;
2) Como achas que o teu cão reagiu ao novo alimento;
3) Quais as tuas sugestões;
4) Que eventos/atividades organizaste; 

Com a resposta a estas 4 questões terás um passa-a-palavra ativo 
e estarás prestes a tornar-te um especialista no assunto!

Mas atenção! Ser youzzer™ significa ser honesto. Logo quando 
partilhares a tua opinião, queremos que o faças da forma sincera. 
Assim, a partilha de apreciações Purina ONE® My Dog Is... com 
os teus amigos, familiares e conhecidos deve ser, acima de tudo, 
verdadeira, mas também divertida! 

Diverte-te e desfruta ao máximo desta oportunidade!
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Depois de experimentados os produtos Purina ONE® My Dog Is... chegou a hora de os recomendares aos teus amigos, familiares e 
conhecidos e, depois disso, de nos submeteres toda a informação que recolheste. 

Assim sendo, sabes que tens à tua disposição duas ferramentas para o fazer:

1) Os Relatórios WOM onde poderás contar-nos tudo sobre   
    cada recomendação que faças, assim como a descrição de como   
    decorreu a partilha com os teus amigos, familiares e conhecidos. 

2) Os Inquéritos a Amigos e a todos aqueles a quem 
    falaste da campanha.

Mas para que todos os teus amigos, familiares e conhecidos possam 
desfrutar desta oportunidade, falta apenas que lhes entregues os 
respetivos folhetos informativos e vales de desconto da campanha 
Purina ONE® My Dog Is....

Vamos fazer com que esta seja uma partilha de experiências?

FASE 3 - RECOMENDA
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Como sabes, para nós a tua opinião conta! Gostamos de saber tudo e ao pormenor, portanto, e depois de percorridas todas as fases da 
campanha, falta apenas que nos transmitas as tuas apreciações finais. Para isso:

1) Envia-nos o Relatório Final aquando do final da campanha;
2) Dá-nos a tua avaliação final no Blog de Campanha, descrevendo-nos os pontos positivos e negativos da mesma;
3) Confirma que recolheste o feedback das pessoas com quem falaste;

Junta-te às comunidades youzz.net nas redes sociais para partilhares a tua opinião connosco e com todos os youzzers™:

 /youzz.netPT 

 /youzznetPT

Como vês, é fácil e eficaz! Depois disto, e analisadas estas ferramentas, receberás na tua conta todos os pontos referentes à campanha. 
Assim, quantos mais pontos tiveres, maiores são as possibilidades de continuares a participar noutras campanhas do teu interesse. 

Sempre que tiveres dúvidas ou questões a colocar, poderás fazê-lo diretamente e através do e-mail membros.portugal@youzz.net.

Como sabes, para nós a tua opinião conta! Gostamos de saber tudo e ao pormenor, portanto, e depois de percorridas todas as fases da 
campanha, falta apenas que nos transmitas as tuas apreciações finais. Para isso:

FASE 4 – REPORTA
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É aberto: Tem orgulho em sê-lo e quando partilha a sua opinião 
relembra que o é, enquanto divulga a oportunidade de experimen-
tar Purina ONE® My Dog Is.... Se gosta genuinamente de algo, 
é a opinião aberta e honesta que conta.
É fã do Word-of-Mouth e acredita que o conceito é uma forma 
eficaz de recomendação, divulgação e apreciação dos produtos 
que tem oportunidade de experimentar. 
O passa-a-palavra faz parte da vida do youzzer™!

Comunica naturalmente: Partilha a opinião naturalmente e fá-
-lo de forma verdadeira e genuína. Um youzzer™ é um comunica-
dor por natureza! Sabe ouvir, opinar e valoriza, acima de tudo, 
a autenticidade!

É honesto: A sua mensagem só se consegue difundir quando 
esta é honesta e autêntica. Por isso mesmo, privilegia um passa-
-a-palavra direto, verdadeiro e sem rodeios. Um youzzer™ 
tem em atenção a sua partilha e fá-la, junto dos seus amigos, 
familiares e conhecidos, da forma mais original possível. 
A honestidade é o ponto primordial da conduta de um youzzer™. 
Tendo a consciência disso, sabe que deve ser verdadeiro em cada 
experiência, divulgação e recomendação.

Tem influência: Um youzzer™ conhece o poder do Word-of-
-Mouth. Respeita esse mesmo poder e partilha-o da forma mais 
honesta, verdadeira e informada. Toma conhecimento, experimen-
ta, avalia, recomenda e, por último, reporta a sua informação com 
base na sua conduta de youzzer™. 

CÓDIGO DE CONDUTA DE UM YOUZZER™

UM YOUZZER™...
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CÓDIGO DE CONDUTA DE UM YOUZZER™

Não é um vendedor: Quando partilha a sua experiência, sabe 
de antemão que não se encontra num papel de vendedor. Ser 
youzzer™ é, por isso, dar a conhecer a experimentação de um 
serviço ou produto e partilhar as suas opiniões honestas adquiri-
das. Não pressiona, assim, quem divulga e dá a conhecer as suas 
apreciações sobre Purina ONE® My Dog Is....

É um ouvinte: É, acima de tudo, um bom ouvinte. Presta aten-
ção à forma como partilha a experiência e observa as reações dos 
seus amigos, familiares e conhecidos. O Word-of-Mouth é, por 
isso, uma rua de dois sentidos: divulga-se o produto ou serviço e 
escuta-se as diversas opiniões existentes. Ouvir significa tornar-
-se num youzzer™ exemplar.

Está sempre em contacto: Mantém-se sempre atento aos 
convites, às campanhas e às novidades. Sabe aquilo que gosta, 
os seus interesses e as suas expectativas. Atualiza o perfil com 
regularidade e preenche todos os inquéritos que estão disponí-
veis. É eficaz, apresenta detalhadamente a informação e interage 
para que as experiências de que faz parte possam ser cada vez 
mais influenciadoras e estimulantes.

Diverte-se: Sabe ser honesto e sabe que pode desfrutar ao má-
ximo de cada experiência. Diverte-se, portanto, e sabe usufruir 
dos produtos e serviços para os quais foi selecionado, divulgando 
a informação que pretende e a quem pretende. 
Um youzzer™ diverte-se e faz divertir todos aqueles com quem 
partilha a sua opinião!

UM YOUZZER™...



www.purinaone-mydogis.pt
  /Purina Portugal  




