
Amarca

do tempero que o
coração aprova
Os portugueses
sabem que o sal faz
mal Mas isso não os

impede de consumir
mais do dobro do sal

que deviam Bonsalt
é uma marca com

causa carregar no sal
está out
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Segundo dados do estudo da Prevalência
Tratamento e Controlo da Hipertensão em Por
tugal cerca de metade da população adulta por
tuguesa sofre de hipertensão arterial Sim cerca
de metade da população portuguesa e da qual
apenas uma parte sabe que tem este problema A
acrescentar a este ponto os portugueses conso
mem diariamente mais do dobro isso mesmo o
dobro do sal que é recomendado pela Organiza
ção Mundial de Saúde

Atendendo ao facto de não existir nomercado

nacional nenhum substituto do sal sem sódio re

levante e com expressão e da existência de uma
população de cerca de quatro milhões de portu
gueses que sofrem da doença a Angelini Farma
cêutica lançou em 2012 Bonsalt um sal especial
com 0 de sódio

Bonsalt é um produto especialmente adequa
do a todos estes portugueses que têm problemas
de hipertensão e cuja situação afecta directamente
a sua qualidade de vida que por força desta con
dição são proibidos de ingerir sal convencional na
sua alimentação ou que simplesmente procuram
um estilo de vida mais saudável Sem qualquer
sódio na sua composição Bonsalt é um produto
substituto inovador em Portugal que devolve o
sabor aos alimentos sem os malefícios do sal

Umamarcapedagógicapela sua saúde

O lançamento da marca em Portugal assen
tou em três grandes eixos Em primeiro lugar
tratando se de um problema de saúde desde o
início a marca adoptou uma estratégia de credi
bilização do produto através da venda exclusiva
em farmácias e parafarmadas Em segundo lugar
e tratando se de um problema com a dimensão
referida mais acima a marca optou por adoptar
uma atitude pedagógica sobre o problema Quer
através do alerta para a extensão do problema
quer através das medidas e atitudes a adoptar para
uma alimentação mais saudável dos portugueses
Finalmente o terceiro eixo focou se no benefício
do produto a possibilidade de se retomar o sabor
dos alimentos sem os malefícios do sal e que se
resume no slogan da campanha de lançamento o
tempero que o seu coração aprova

Notoriedadeprecisa se

Chegar a quatro milhões de portugueses o
alvo principal da marca num curto espaço de
tempo nunca é tarefa fácil e normalmente care
ce de avultados investimentos

Apar disto e tratando se de um produto ino
vador cabe tambémàmarca demonstrar aos con

sumidores os benefícios desta categoria de produ

to e a explicação quanto à forma de utilização
Com estas duas questões em perspectiva a

estratégia de comunicação traçada pela Angelini
apoiou se num plano de acção articulado em vá
rias frentes que englobouumacampanha de noto
riedade junto do consumidor final e de potenciais
prescritores o investimento em media e acções
no ponto de venda uma importante presença nas
redes sociais dando ênfase especialmente à com
ponente pedagógica e a activação da marca em
momentos de grande relevância nacional para o
coração como o Mês do Coração em Maio ou o
Dia do Coração em Setembro com acções dirigi
das não só ao público em geral mas também aos
médicos farmacêuticos e enfermeiros

De acordo com a empresa o plano de acção
contempla medidas como A assinatura de um
protocolo de colaboração com a Sociedade Por
tuguesa de Hipertensão Arterial para o combate
a esta doença silenciosa Esta iniciativa valeu a
autorização de utilização do logotipo da SPH em
todos os suportes de comunicação Bonsalt o que
confere uma credibilidade acrescida à marca
Divulgação do produto junto da comunidade mé
dica e enfermeiros desde o primeiro momento
Acções de sensibilização que privilegiam as co

munidades médica e farmacêutica em congressos
e outras acções dirigidas a estes públicos Além
destas medidas foi implementada uma estratégia
de colaboração especialmente junto de enfermei
ros e farmacêuticos por serem quem lida mais de

perto com os pacientes hipertensos no seu dia adia A presença num representativo congresso
decardiologia foi considerada pela marcacomo
particularmente importante por ter sido possí
vel dar a conhecer o produtoacardiologistas que

não sabiamdaexistênciadeum substitutodosal
comachancela de uma farmacêutica Promoção
esensibilização paraoconsumo excessivo desal
recorrendo a médicos especialistas da área que
dãoo seu contributo em artigos deopinião pre
sença emTVeemcontactos com imprensaeblo
guers Forte aposta da marcanaaltura do ano em
que mais se fala das questões cardíacasoMêsdo
CoraçãoMaio com acções de impacto nacional
nas farmácias imprensa TV rádio e redes sociais
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Para a farmacêuticaoMêsdo Coraçãoéummo
mento chave de comunicação sobretudo por ser
a altura do ano em que os media estão maisaten
tosaesta temáticae receptivosa abordarotema
com maior detalheeexposiçãoAmarca investe
na presença de nutricionistas nas farmáciasepa
rafarmácias paraasensibilizaçãoinlocojuntode
potenciais consumidores Complementarmente
investe em suportes especialmente concebidos
paraas farmáciasepara os consumidores alémda
ofertado serviço de mediçãode tensãoarterialnas
farmácias aderentesA nível de investimento de
mediaamarca optoupor apostar em programas
de grande audiência em televisãoerádio comafi
nidade como target para divulgaçãodoproduto
em detrimento do formato de spots tradicionais

Campanha Dia do Coração 29 de Setembro
porseraoutra épocadoanoemquesefaladas
questões cardiovasculares concentrou uma fatia
doinvestimento porpartedeBonsalt comapu
blicaçãodeum suplemento especial nummeiode
grande tiragemanível nacional Foramdesenvol
vidos contactos com jornalistas que culminaram
naparticipação de médicos especialistas em en
trevistas televisivasena publicação deartigosde
opinião Presença dinâmica nas redes sociais
com uma estratégia de sensibilização diária a
alertar para as questões relacionadas com o con
sumo excessivo de sal A postura damarcafoge
dequalquer discurso comercialeaposta numa
atitude educativa ededisponibilização de conte
údos úteiseinteressantes paraageneralidade das
pessoas em particularasqueestãoemriscodehi
pertensão Nas principais datas comemorativas do

ano Bonsalt aproveita para falarsobreaquestão
de modo positivo e elucidativo

Comomarca jovemnomercado nacional
Bonsalt tem tido como prioridade reforçaranoto
riedadee consolidar se como a melhor opção para
substituir o salno diaa dia das pessoas transmi
tindoocuidado com asaúdeemtodasasoportu

nidadesde interacção comopúblico

Gastronomia do séc XXI
Além desta proximidade comotema da
saúde Bonsalt tem se apresentado comoum
produto adequado para qualquer pessoa que

pretenda reduzir o consumo de sal no seu diaadiaoquefezcom que amarca adoptassea
temática da Gastronomia doséc XXI como uma
das suas bandeiras Defende que o consumoex
cessivo fazia sentido noutros tempos como na
Idade Média quando o sal eraoúnicomodode
conservar os alimentos Comabanalização dos
frigoríficos e sistemas de refrigeração a partir do
séc XX o recurso ao salnarotinadiáriapode
e deve ser minimizado defende a farmacêuti
caecadavezmaisservistocomoumproduto

gourmet para ser consumido com moderação
Énesta senda que surge o livro Receitas Sau
dáveisePráticas para TodaaFamíliaqueatravés
dereceitas tradicionais agradáveiseimaginativas
Bonsalt demonstra que uma alimentação saudável

nãoé sinónimo da muitas vezes chamada de co
midasem sabor Paraaconcepção das receitas a
marca recorreauma equipadeChefsjovensecon
ceituados que transmitamomoodBonsalt

Complementarmente foram desenvolvidos
os Workshops Bonsalt com sessões práticas de
cozinha emque o ingrediente principaléBon
salt Com identidadee uma dinâmica próprias
cada workshopé dirigido a umtipodepúbli
co específico colaboradores VIP s bloggers
jornalistas consumidores e o seu resultado
difundido através de redes sociais com fotos
evídeos que registam momentos de lazercom
boa disposição associando à marca uma forma
deestar trendy Os Workshops Bonsalt foram
concebidos para se falardo tópico do abuso de
saldeuma forma divertidaepermitemquefi
guras conhecidas do grande público possam dar
oexemplo Todas estas acções têm tidocomo
objectivo alertar para a problemática do con
sumo excessivo de sal em Portugal eprovarque
éperfeitamente possível adoptarnosécXXI
um estilo devida absolutamente saudável e pre
parar as mais saborosasrefeiçõessemautiliza

çãode sal convencional
Uma ideia a reter Por si que estatisticamente
tem quase 50de hipóteses de sofrerdehipertensãoMesmoqueaindanãosaiba
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