
GUIA DE CAMPANHA

ALTA NUTRIÇÃO PARA 
UMA SAÚDE QUE BRILHA!
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1. INTRODUÇÃO À CAMPANHA
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COMO FUNCIONA A CAMPANHA?

NESTA CAMPANHA VAMOS DAR A CONHECER AOS YOUZZERS™ 
O ALIMENTO PARA GATO PURINA ONE®

Nesta campanha 1.000 gatos e os seus donos vão ter a possibilidade de 
confirmar os resultados visíveis da alta nutrição de Purina ONE® Gato. 

Para tal, os donos deverão fotografar o seu gato bem como preencher no
início e no final da campanha o score card disponível neste guia e indicar-nos 
os valores através dos questionários inicial e final.
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NESTA CAMPANHA QUEREMOS...

AQUI FICAM DESCRITOS ALGUNS PASSOS PARA QUE 
PERCEBAS TODAS AS FASES DESTA CAMPANHA

1. EXPERIMENTA

Proporciona ao teu gato 
a experiência Purina 
ONE® e vê os resultados 
em apenas 3 semanas.
Envia-nos o score card e 
a fotografia inicial do teu 
gato.

2. AVALIA

Partilha esta experiência 
connosco (seria óptimo se 
escrevesses um pequeno 
comentário no blog) e com 
os teus familiares, amigos 
e conhecidos. Explica-lhes 
o que achaste da qualidade 
de Purina ONE® Gato. 

3. RECOMENDA

Envia-nos informações 
sobre as tuas ações de 
passa-a-palavra junto dos 
teus amigos e familiares, 
bem como os resultados 
da tua experiência: Como 
correu? Quantos amigos
experimentaram e com 
quem falaste? O que pen-
sam eles? Envia-lhes os
questionários disponíveis 
para que eles também 
possam dar a sua opinião.

4. REPORTA

Envia-nos a tua avaliação 
final sobre Purina ONE®. 
Seria óptimo se nos desses 
a tua opinião no inquérito 
final. Partilha também a 
tua opinião com os teus 
amigos pelo Facebook e 
Twitter. Se fizeres parte 
de um Blog, partilha 
também os conteúdos 
na nossa Comunidade do 
Facebook.



2. A DIFERENÇA PURINA ONE®

Podes ajudá-lo a sentir-se bem também
por dentro, forte e em boa forma.
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Na Purina compreendemos o quanto o teu gato significa para ti, porque também nós somos donos de gatos.

Sabemos que cuidar de um animal de companhia que adoramos é uma responsabilidade, mas também uma alegria e acreditamos que 
todos os donos merecem o melhor apoio possível para proporcionarem ao seu animal de companhia todo o cuidado que ele quer e de 
que necessita.

Por isso, na Purina estamos comprometidos em fornecer-te as in-
formações mais atuais e produtos especiais para te ajudar a manter 
o teu gato saudável e feliz. 
Trabalhamos continuamente com os nossos veterinários e espe-
cialistas em nutrição para aprofundar o conhecimento sobre as  
exigências nutricionais dos gatos de todas as idades, com o obje-
tivo de ajudar os donos de gatos em todo o mundo.

A nossa experiência e investigação têm demonstrado que, com o 
alimento certo, podes ver a diferença na saúde do teu gato semana 
após semana, para que possas continuar a desfrutar da sua com-
panhia e afeto, hoje e nos anos que hão de vir.

Purina ONE®, Saúde Visível Hoje e Amanhã.

A DIFERENÇA PURINA ONE®
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3. PURINA ONE®  NUTRIÇÃO AVANÇADA



9

Combinando 80 anos de inovação em cuidados para animais de companhia dos nossos especialistas em 
nutrição avançada, a gama Purina ONE® fornece uma nutrição de elevada qualidade, que protege e 
melhora de forma visível a saúde e o bem-estar do teu gato.

Elaborado com ingredientes saborosos de elevada qualidade, Purina ONE® oferece ao teu gato a 
nutrição avançada que ele necessita e o sabor que ele adora.

Todos os alimentos secos Purina ONE® contêm ACTILEA®, uma fórmula única 
desenvolvida para manter as defesas naturais do teu gato fortes. 

PURINA ONE® GATO
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FLORA INTESTINAL EQUILIBRADA
DIGESTÃO SAUDÁVEL 
Os prebióticos ajudam a promover uma microflora 
intestinal saudável ao estimular o crescimento das batérias 
benéficas. Por sua vez, uma microflora intestinal equili-
brada ajuda a aumentar a eficácia das defesas naturais, bem 
como a promover a absorção de nutrientes, uma digestão 
saudável e um maior conforto intestinal.

FUNÇÃO CELULAR SAUDÁVEL
Os antioxidantes ajudam a neutralizar a ação dos radicais 
livres, que são gerados nos processos celulares normais. 
Um alimento rico em antioxidantes ajuda a suportar a 
função celular e ajuda a atrasar o processo de 
envelhecimento. 

RESPOSTA IMUNITÁRIA ADEQUADA
A levedura é uma fonte de vitaminas, minerais, proteína 
e beta-glucanos, tendo sido comprovado que tem muitos 
efeitos positivos. A levedura é também conhecida pelos 
seus efeitos benéficos para o organismo, incluindo o 
suporte da função imunitária e a manutenção de pele, pelo 
e unhas saudáveis. Os beta-glucanos têm uma ação particu-
larmente benéfica, devido à sua capacidade para ativar o 
sistema imunitário.
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Alimenta o teu gato com Purina ONE® durante 3 semanas e vê as diferenças na sua saúde, 
semana após semana, para uma saúde visível hoje e amanhã.

Excelente apetite: 
O teu gato vai comer avidamente, apreciando todo o sabor delicioso de Purina ONE®.

Elevado nível de energia:
O nível de energia e vitalidade do teu gato deve ser reforçado pela nutrição completa, equilibrada e de elevada qualidade 
de Purina ONE®.

Digestão mais saudável*: 
Purina ONE® contém chicória, um ingrediente natural, que comprovadamente melhora a saúde intestinal. Graças ao 
nível adequado de fontes de fibra e à elevada digestibilidade de Purina ONE®, irás verificar fezes pequenas e firmes.

Pele saudável e pelo e olhos brilhantes: 
Purina ONE® contém nutrientes específicos, incluindo ácidos gordos ómega 3 e 6, vitaminas e minerais essenciais que 
comprovadamente mantêm a pele do teu gato saudável e o pelo brilhante. O nível elevado de antioxidantes também 
ajuda a suportar olhos brilhantes e saudáveis.

Resposta imunitária adequada: 
Os imunonutrientes** da fórmula Purina ONE® Actilea® promovem o equilíbrio da microflora intestinal, ajudam 
a melhorar a regeneração celular e suportam uma resposta imunitária adequada para ajudar o teu gato a manter-se 
saudável hoje e amanhã.

*comparando com um produto sem chicória.          **prebióticos, antioxidantes e levedura. 

DESAFIO 3 SEMANAS
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ESCOLHE O ALIMENTO CERTO PARA ELE!
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É importante seguir 4 passos simples:

1. Avaliar o estado de saúde do teu gato e preencher o score card inicial. É necessário que    
    o teu gato esteja saudável.

2. Introduz Purina ONE®, gradualmente na alimentação do teu gato. Deverás começar 
    com pequenas quantidades de Purina ONE® juntamente com o alimento habitual do 
    teu gato, aumentando gradualmente, até alimentar exclusivamente com Purina ONE®.

3. Alimenta o teu gato exclusivamente com Purina ONE®, durante 3 semanas. Durante 
    este período, poderás ver a evolução positiva no bem-estar do teu gato.

4. Observa as diferenças visíveis a partir da terceira semana e preenche o score card final.

Depois de alimentares o teu gato exclusivamente com Purina ONE®, poderás comparar 
os resultados iniciais com os obtidos após 3 semanas.

EXPERIMENTAR UM NOVO ALIMENTO
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Noto que as fezes do meu gato são normalmente:
 (1) Soltas e moles
 (2) Pequenas e firmes

O meu gato defeca:
 (1) Várias vezes por dia
 (2) Pelo menos duas vezes por dia
 (3) Uma vez por dia

No geral, o meu gato parece ser:
 (1) Pouco saudável
 (2) Saudável
 (3) Muito saudável, alerta e ativo

O meu gato come o seu alimento:
 (1) Relutantemente
 (2) Casualmente
 (3) Ansiosamente

Descreveria o pelo do meu gato como:
 (1) Baço
 (2) Bastante brilhante
 (3) Brilhante e saudável

Descreveria a pele do meu gato como:
 (1) Seca, com comichão ou descamada
 (2) Normal
 (3) Muito saudável

O nível de energia do meu gato é:
 (1) Baixo – não está muito alerta
 (2) Razoavelmente bom
 (3) Bom
 (4) Alto – está muito alerta

Os olhos do meu gato são:
 (1) Baços
 (2) Normais
 (3) Vivos e brilhantes

ApósAntesApósAntes

SCORE CARD 
A CONDIÇÃO DO MEU GATO HOJE E APÓS 3 SEMANAS

SOMA OS PONTOS OBTIDOS:

Antes de iniciar o 
Desafio

Após 3 semanas 
de Desafio
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4. A CAMPANHA
       DESCOBRE TODAS AS ETAPAS PARA O SUCESSO 
       DA TUA PARTICIPAÇÃO COMO YOUZZER™
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FASE 1 - OFERTA E EXPERIMENTAÇÃO

NESTA CAMPANHA, 1000 YOUZZERS™ TÊM A OPORTUNIDADE DE DAR A 
EXPERIMENTAR GRATUITAMENTE AO SEU GATO PURINA ONE®.

No arranque da campanha, recebes um kit Purina ONE® Gato /youzz.net, com os seguintes conteúdos 
(para informação e experimentação):

   • 4 semanas de alimentação para o teu gato, de acordo com as suas características: 

 • Gato esterilizado - Purina ONE® SterilCat; 
 • Gato adulto - Purina ONE® Adult.

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

E porque sabemos que os youzzers™ vão querer partilhar a experiência Purina ONE®, recebem ainda:

   • 10 amostras de Purina ONE®;
   • 10 vales de desconto na compra de Purina ONE® Gato, para distribuir pelos familiares, amigos e conhecidos.
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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 dos produtos. 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, formatos aceitáveis jpeg ou gif e um peso não superior a 250kb. 

Como sabes, não resistimos a uma boa fotografia. Por isso mesmo, 
apura o teu lado mais fotogénico e diverte-te! Não te esqueças de 
colocar o hashtag #youzzpurinaonegato quando partilhares as tuas 
fotografias. Ao fazê-lo, estarás não só a partilhar a tua experiência, 
mas também a aumentar a possibilidade de ganhares uma oferta 
única de Purina ONE® Gato. 

No final, serão selecionadas as 3 fotos mais extraordinárias entre 
as 10 mais votadas, que receberão um kit de ofertas Purina ONE® 
Gato. 

Nota: para o apuramento do Top10 do passatempo fotográfico, apenas 

será considerada uma fotografia por youzzer™ participante.

FASE 1 - EXPERIMENTA
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FASE 2 - AVALIA

Segunda Fase é sinónimo de Inquérito, Word-of-Mouth e Ava-
liação!
E porquê? Porque depois da experimentação, chegou o momento
em que partilhas connosco, assim como com todos os youzzers™ 
que fazem parte da campanha, as tuas apreciações relativa-
mente ao produto. Para isso, tens à tua disposição o Blog de 
Campanha e as Redes Sociais, e aqui podes escrever, por 
exemplo, sobre:

1) A tua opinião;
2) Como achas que o teu gato 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. 
Assim, a partilha de apreciações sobre Purina ONE® Gato  com 
os teus amigos, familiares e conhecidos deve ser, acima de tudo, 
verdadeira. 

Diverte-te e desfruta ao máximo desta oportunidade!
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Depois de experimentados os produtos Purina ONE® Gato 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 Questionários para Amigos para todos aqueles a quem  
     falaste da campanha.

Usa os vales de oferta para que eles também possam usufruir desta 
oportunidade. Esperamos que a tua experiência seja positiva de 
forma a que possas recomendar o mais possível.

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;

A partilha de opiniões pode ser feita através das comunidades youzz.net™:

 /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.

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 oportunidade de experi-
mentar Purina ONE® Gato. 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™ sabe 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 EMBAIXADOR

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

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® Gato.

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.purina-one.pt
    Purina Portugal


