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“What’s next”. Leaseplan recruta Richard Hammond para nova campanha

José Macário 16 Outubro 2017, 18:47

Richard Hammond, um dos apresentadores do The Grand Tour, é a cara da nova campanha
global “What’s next”, da Leaseplan. A par da nova campanha, a marca apresenta ainda novos
serviços dirigidos ao segmento Corporate.

A Leaseplan elegeu Richard Hammond, apresentador do Grand Tour, para dar a cara pela sua nova campanha
mundial, onde destaca o seu compromisso de oferecer “What’s next” na mobilidade e um serviço “Any car, Anytime,
Anywhere” aos seus clientes. A campanha apresenta ainda vários produtos e serviços de renting, desenhados com o
intuito de dar a melhor resposta num cenário de mobilidade em rápida mudança, incluindo a tendência ‘car-as-a-
service’.

A campanha tem como peça central um �lme de três minutos com Hammond. Filmado no centro de Los Angeles, o
�lme destaca as mais recentes tecnologias e tendências de mobilidade, assim como o papel da Leaseplan para
levar aos seus clientes What’s next. “A LeasePlan tem disponibilizado, há mais de 50 anos, o car-as-a-service aos
seus clientes corporativos. Estamos, portanto, totalmente preparados para liderar a transição para ‘Any car,
Anytime, Anywhere’”, a�rma Tex Gunning, CEO da Leaseplan.

Como parte da campanha, a Leaseplan lançou também um conjunto de novos produtos e serviços, dirigido a
clientes nos segmentos Corporate, PME e Particulares. As novas propostas incluem a oferta “Trocar, Clicar & Guiar”,
que permite às PME entregar à Leasaeplan os seus carros usados e trocarem por novos; bem como uma proposta de
veículos elétricos completa para clientes Corporate sedeados na Europa. A empresa promete mais novidades para
os próximos meses.
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RELACIONADAS

Leaseplan gere frota da DriveNow
José Macário 26 Set

A Leaseplan foi eleita pela DriveNow para gerir os veículos da sua frota. A solução da gestora de frotas inclui manutenção,
reparação e seguros e permite que a frota do mais recente serviço de carsharing em Portugal esteja sempre operacional.

Leaseplan lança guia online sobre renting
automóvel
António Cardoso 28 Jun

A Leaseplan tem online um guia sobre renting automóvel que
permite aos clientes comparar preços para encontrar a
proposta mais competitiva.

Renault Mégane Sport Tourer é “Carro Frota do
Ano 2017”
António Cardoso 26 Mai

A 15.ª edição do Carro Frota do Ano elegeu o Renault Mégane IV
Sport Tourer como vencedor absoluto desta iniciativa, mas
também como vencedor na categoria “Pequeno Familiar”. Ford
Mondeo e Volvo V60 venceram as restantes categorias.
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Leaseplan tem nova ferramenta de gestão para PME
António Cardoso 10 Abr

Para apoiar as PME com a otimização do desempenho dos veículos das suas frotas, a Leaseplan passa a disponibilizar a estas
empresas um relatório de indicadores de gestão.

RECOMENDADAS

Líder parlamentar do PAN aponta “mau exemplo para o país” da CGTP
Leonardo Ralha 17:42

Inês Sousa Real garante “estar incrédula” com as imagens da concentração de sindicalistas da CGTP e de autocarros na Alameda D.
Afonso Henriques.
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Cerca de 37% dos infetados contraiu o vírus em
lares e 33% em casa
Jornal Económico com Lusa 16:30

Marta Temido também indicou que “mais de um terço dos
novos casos pertencem ao distrito do Porto, seguindo-se Lisboa
e Braga”.

Programa de Estabilidade só em maio e ainda sem
projeções económicas
Ânia Ataíde e Shrikesh Laxmidas 16:30

Projeções para 2020 só serão conhecidas em junho. Programa de
Estabilidade a enviar a Bruxelas vai quanti�car só medidas
extraordinárias
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