BEIRA ALTA COSMÉTICOS FECHA PLANO DE MÍDIA PARA 2º
SEMESTRE de 2010

Dando continuidade as ações de marketing e divulgação, a Beira Alta Cosméticos
fechou seu plano de mídia para o 2º semestre de 2010.
Essas ações visam o fortalecimento da marca e a correta exposição desta para seu
consumidor, permitindo que a empresa adquira maior conhecimento de seu público
alvo, pois os consumidores entram em contato com o SAC em busca de mais
informações e esclarecimentos sobre os seus produtos.
Foram fechados patrocínios no programa Vale a Pena Ver de Novo da Rede Globo, na
Novela da Tarde e Casos de Família do SBT e no Programa Tudo a Ver da Rede
Record.
Na mídia escrita a empresa fechou a 2º e 4º capa da revista mensal Unhas
Decoradas. Já no rádio, pela TUPI FM, a Beira Alta Cosméticos fará durante o
semestre 10 inserções diárias de comerciais mais chamadas para divulgar o concurso
que sorteará bimestralmente um salão de manicure completo.
Além dessas ações a empresa contratou a DCC Comunicação empresa de assessoria
de imprensa e relacionamento com a mídia.
SOBRE A BEIRA ALTA COSMÉTICOS
Com 40 anos de tradição, a Beira Alta Cosméticos é líder na produção de acetonas e
água oxigenada para o setor cosmético, voltadas especialmente para profissionais.
Com um portfólio de cerca de 120 itens, a empresa produz diversas marcas para
atender o mercado cosmético com qualidade e excelência.
Com expertise em seu mercado de atuação, a empresa ministra cursos avançados de
manicure e pedicure e para cabeleireiros. Os cursos são voltados para profissionais já
formados e promovem aprimoramento nestas áreas.
Fazem parte do portfolio da empresa a linha de Acetonas e Água Oxigenada Água O
PureSkin – uma linha de cremes hidratantes para mãos e pés e a Bravache – linha
masculina de loções e gel.
Já a SkinColor é uma completa linha de esmaltes com mais de 40 cores, além da
linha de bases profissionais composta de base fortalecedora para unhas, base cetim,
base extra-brilho e óleo secante.
Na linha para cabelos o destaque fica por conta da Silver&Soft, composta de
relaxamento à base guanidina, SOS cauterização, super reconstrução capilar e

manutenção diária. Este produto é destinado exclusivamente para profissionais e
comercializado nas melhores lojas do ramo.
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