
GUIA DE CAMPANHA





Olá, youzzers™! 

Em nome da equipa CIN queremos dar-vos as boas-vindas!

Transforma o “está tudo perdido” em “está tudo bem”. Deixa as tuas paredes à prova 
de manchas e da imaginação das crianças. Com VinylClean, a tinta aquosa mate super 
lavável da CIN, as tuas paredes vão estar sempre tão limpas como se tivessem sido 
pintadas hoje. 

Nesta campanha, as youzzers™ selecionadas vão ter a oportunidade de experimentar  
VinylClean, da CIN, numa das divisões de casa à sua escolha.

Esperamos que desfrutem ao máximo desta ação e que nos reportem todo o feedback 
da vossa experiência através do Blog, da Galeria de campanha e das vossas redes sociais, 
através dos hashtags #VinylClean, #youzzcin e #youzz. 

A equipa, 
CIN



1. INTRODUÇÃO 
    À CAMPANHA



NESTA CAMPANHA QUEREMOS... 

DAR-TE A CONHECER A TINTA MATE SUPER LAVÁVEL VINYLCLEAN CIN

1. EXPERIMENTA
Nesta campanha os youzzers™ vão ter a oportunidade de experimentar gratuitamente VINYLCLEAN CIN numa das 
divisões das suas casas.

2. AVALIA
Depois de experimentares VINYLCLEAN CIN, partilha connosco uma fotografia do antes e do depois da divisão que escolheste 
renovar e partilha-a na Galeria de campanha e nas tuas redes sociais. Não te esqueças de utilizar os hashtags #youzzcin e 
#youzz para o efeito.

3. RECOMENDA
Agora que já experimentaste e renovaste a divisão da tua casa com VINYLCLEAN CIN, chegou o momento em que partilhas 
com os teus amigos, familiares e conhecidos a tua experiência nesta campanha. Conta-lhes como decorreu o processo, os 
resultados que obtiveste e esclarece-lhes todas as suas dúvidas com as FAQ’s que partilhamos contigo no final deste guia de 
campanha.

4. REPORTA
Reúne todo o material da campanha - as tuas fotografias, publicações e opiniões - e aproveita para partilhar connosco o teu 
feedback final, através do Questionário Final, onde vais mostrar-nos a tua avaliação completa sobre a tua experiência com 
VINYLCLEAN CIN.



2. VINYLCLEAN



VINYLCLEAN é a nova tinta mate superlavável da CIN. 

Destina-se à pintura de paredes interiores e garante os melhores resultados na limpeza das mesmas, graças à 
sua tecnologia inovadora. 

Basta passar um pano húmido com um pouco de detergente para a parede ficar como nova. É a verdadeira 
tinta à prova de manchas e da imaginação das crianças!

Características:

- Superlavável
- Aspectomate
- Disponível em centenas de cores
- Elevada resistência a brilhos e marcas
- Resistente ao desenvolvimento de fungos e algas

VINYLCLEAN

TINTA MATE SUPER LAVÁVEL



VINYLCLEAN

ELEITO PRODUTO DO ANO 2016

VINYLCLEAN foi a marca eleita pelo Prémio Produto do 
Ano 2016, na categoria Tintas.

A Eleição dos Produtos do Ano é realizada através de 
um estudo de mercado, recorrendo a uma base de 2 300 
consumidores, representativo da população portuguesa, 
que avalia os produtos com base na inovação, na utilização 
e na satisfação inerente à utilização. 

Este Prémio tem como principal missão promover a 
inovação e a competitividade.



VINYLCLEAN

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

• Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

• Suportes já anteriormente pintados: Escovar para remover a tinta velha não aderente, refazer zonas 
danificadas com Hanteke proceder como para suportes novos. Se a tinta anterior apresentar farinação, aplicar 
uma demão de Primário CinoliteIncolor.

• Suportes com fungos: Tratar com Descontaminante Artibiose Plus.

• Suportes com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio: Escovar e aplicar uma 
demão de AquaPrimer.

APLICAÇÃO:

• Aplicar duas a três demãos com rolo anti-gota, trincha ou pistola, diluindo com 5% de água.







3. A CAMPANHA



• 1 carta de boas-vindas;

NESTA CAMPANHA 20 YOUZZERS™ TÊM A OPORTUNIDADE DE 
CONHECER A TINTA MATE SUPER LAVÁVEL VINYLCLEAN CIN

No arranque da campanha, cada youzzer™ vai poder dirigir-se a uma loja CIN e levantar a sua tinta para 
pintar uma divisão da casa à sua escolha.



É aberto: Tem orgulho em sê-lo e quando partilha 
a sua opinião relembra que o é, enquanto divulga a 
oportunidade de experimentar VINYLCLEAN CIN. 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 comunicador por natureza! 
Sabe ouvir, opinar e valoriza, acima de tudo, a 
autenticidade!

É honesto: A sua mensagem só é difundida quando 
esta é honesta e autêntica. Por isso mesmo, 
privilegia um passa-a-palavra direto e verdadeiro. 
Um youzzer™ tem em atenção a sua partilha e fá-la, 
junto dos seus amigos, familiares e conhecidos, da 
forma mais original. A honestidade é primordial na 
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, experimenta, avalia, 
recomenda e, por último, reporta a sua informação 
com base na sua conduta de youzzer™. 

UM YOUZZER™...

CÓDIGO DE CONDUTA DE UM YOUZZER™



UM YOUZZER™...

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 
adquiridas. Não pressiona, assim, quem divulga e dá 
a conhecer as suas apreciações sobre VINYLCLEAN 

CIN.

É um ouvinte: É, acima de tudo, um bom ouvinte. 
Presta atenção 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 disponíveis. 
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 máximo 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!



www.cin.pt


