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Sabe aquela série de “piadocas” sobre expectativas adolescentes x adultas, que

divertem as redes sociais, do tipo “Pool party é coisa de adolescente, adulto

gosta mesmo é de casa arrumada, lençóis limpos e vários travesseiros na

cama”?  Pois a Ikea mostra, mais uma vez, como é possível criar algo tão

genial, em linha com a conversa das pessoas. E foi além.

A varejista acaba de lançar um Kama Sutra muito especial, que convida o

consumidor a abandonar o tédio e dominar a arte de amar o quarto, explorando

uma gama completa de posições, do clássico ao moderno e tudo mais. É um

verdadeiro guia para a satisfação, embasado em anos de experiência em

produtos e comportamentos.
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Por exemplo, na “Flor de Lótus”, dicas de como se reconectar com a natureza,

através de objetivos em materiais que remetem à ela. Já na “Ponte do Tigre”,

sugestão de peças que deixam o ambiente mais exótico. O material inteiro é

muito bem pensado e você pode fazer download aqui.

Abaixo, o “case study” completo. Confira:
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Em uma frase? Fazemos “desenvolvimento de repertório”. Quanto maior a

sua bagagem, maiores também as possibilidades de combinações. Curadoria e

cool hunting, porque inspiração pode vir de qualquer lugar.

 Comunidade e Portal

O Update or Die é uma comunidade de profissionais e amadores da área da

criatividade (redatores, designers, fotógrafos, executivos de mkt, gamers,

cinéfilos, etc), curiosos por natureza e que adoram compartilhar seus achados.

Já são mais de 30.000 posts publicados desde 2006.
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 Produtora e Veículo

Somos também uma produtora de conteúdo (texto, video, podcasts) e fazemos

projetos especiais para grandes marcas. Consulte.
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