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I M P R E N S A

Missão bem possível: o surpreendente
jogo de lançamento do Escape Hotel

o auge da crise de 2015, as
empreendedoras Patrícia Estefano
e Vanessa von Leszna dobraram os
punhos das camisas de linho e
entraram em uma obra de construção
que, segundo o senso comum, era
missão impossível. Em alguns meses
transformaram um antigo edifício de
Pinheiros, zona oeste de São Paulo, em
um notável hotel com visual anos 40, de
filme noir, e inauguraram a 1ª casa de
jogos de escape 100% cenográfica e
imersiva do Brasil. Metade do
impossível se resolvera. Mas faltavam
outros 50%: levar o público a desejar a
nova modalidade de diversão
oferecida pelo Escape Hotel. Foi aí que
Allameda.com entrou em cena. A
estratégia de comunicação que
criamos nasceu da percepção de que as
pessoas não sabiam ao certo o que era
jogo de fuga. Deveríamos então
trabalhar na evangelização do público
por meio de ações em mídia e almostmedia (aquilo que não é meio de
comunicação mas funciona como tal).
As táticas partiram de 2 pontos: dar um
banho de mídia no EH e levar
formadores de opinião de todas as
tribos - até corporativas - a vivenciar o
Escape Hotel. O resultado não tardou.
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120 dias alucinantes
“Vocês estão fazendo a gente trabalhar como
doidas”, disse uma noite dessas Vanessa von
Leszna, sócia do Escape Hotel, a um gestores
de conta da Allameda.
Não era reclamação - Vanessa estava é
encantada. Pudera: em 4 meses, foram mais de
253 matérias na imprensa. Saíram em jornais
(como Estadão e Folha), revistas (Época, Você
S/A), TV (Globo, Band), sites e portais (Uol, G1),
Youtube e assim por diante. Sem contar
resultados em almost-media, isto é, redes
sociais, escolas e empresas.
Criamos 17 ações de comunicação, diversas
das quais com desdobramentos: entrevistas,
promoções com sites e revistas, test-drives,
merchans e parcerias - por exemplo, com a
Ambev, para a marca Brahma, e FNAC, para
Harry Potter.
Só o trabalho inicial para evangelizar o público
somou 49 reviews, publicados por formadores
de opinião em texto, vídeo, áudio ou
transmissões ao vivo. O valor equivalente em
publicidade, apenas dos resultados em mídia,
chegou a quase R$ 1 milhão.
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A G Ê N C I A

I N C O M U M

Com 14 anos de resultados para seus
clientes, Allameda é uma agência
boutique de comunicação com ênfase em
Assessoria de Imprensa e em ações nonmedia de impacto. Traduzindo: uma
agência cuja opção é ser compacta, ligeira,
com poucos clientes muito bem atendidos
e com resultados notáveis. Resultados,
aliás, tanto na mídia quanto em
atividades de marketing criativas
para levar o público do cliente a
agir na direção certa.
Atendimento personalizado 24
por 7, geração de leads de
negó cios e extremo zelo com marca &
imagem do cliente formam o tripé sobre o
qual Allameda trabalha. Se isso é
relevante? Parece que sim: Allameda tem
clientes com 8, 10 e até 14 anos de casa.
Isso não é nada comum no mercado. Mas
essa também não é uma agência comum.
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