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FÁBIO JÚNIOR ESTRELA NOVO EPISÓDIO DA
SÉRIE “A VIDA MAIS QUALY”
Artista é o quinto convidado da marca a
participar da campanha criada pela
agência Africa; veiculação do ﬁlme terá
abrangência nacional e ativações no
ambiente digital
30/07/2018 08h00

O cantor Fábio Júnior, ícone brasileiro que já embalou diversos casais ao som de músicas como Alma Gêmea, é
o quinto convidado a estrear a série “A vida mais Qualy”, que terá veiculação nacional e ativações no ambiente
digital. O artista é o novo hóspede da família Qualy que já recebeu outras celebridades como o youtuber
Whindersson Nunes, o ex-jogador de futebol Denilson, a culinarista Palmirinha e o ilusionista Pyong Lee.
Desenvolvida pela agência Africa, a série "A Vida Mais Qualy" inova os comerciais tradicionais da marca de
margarina ao trazer inﬂuenciadores e famosos de diversas gerações para mostrar, durante o café da manhã,
temáticas atuais nas quais o público se identiﬁca.
No novo episódio da série, Fábio Júnior interpreta o papel de si mesmo como hóspede na casa da família Qualy
e encara o café da manhã com bom humor ao se deparar com o fato da ﬁlha do casal não o conhecer como
artista. A adolescente só descobre a importância do hóspede quando o cantor revela o nome de um dos ﬁlhos
que é conhecido do público jovem. Conﬁra o novo episódio da série.
O enredo da campanha de Qualy retrata o cotidiano da família brasileira contemporânea por meio de
personagens e situações atuais. A marca líder da categoria retoma seu formato de episódios, como em uma
novela, e que fez sucesso entre os anos 1990 e 2000. Com nova roupagem, inspirada em séries, os ﬁlmes têm
feito grande sucesso entre os brasileiros, que desde abril acompanham a série. Desde seu lançamento, as
visualizações dos episódios somam quase 90 milhões.
“Estamos muito felizes com o resultado dos primeiros episódios da campanha, que retomou o formato
proprietário da marca dos episódios em que vamos costurando uma história. É uma campanha atual que

mostra aos consumidores a diversidade dos convidados para o café da manhã”, aﬁrma Daniel Milagres,
gerente executivo de Marketing de Qualy. “Fábio Júnior é um artista emblemático para a marca porque
representa valores importantes de Qualy como paixão e carinho pelo que faz e que cativa a todos”, completa.
Para acompanhar as novidades da série, é só ﬁcar de olho nos comerciais da TV aberta e nas redes sociais da
marca: Youtube, Facebook e Instagram.
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