Danone
A Danone coloca no mercado seu mais novo produto para o público infantil
(Danoninho para plantar) com 8 variedades de sementes, a Ação Ecologia fez
adaptações nos sachês promocionais que produz para atender a campanha de acordo
com as necessidades da Danone. Acesse o site: e concientize seu filho. Lá ele pode
plantar árvores virtuais. Disponível nos melhores mercados do Brasil.

Para comunicar aos consumidores a chegada do produto às prateleiras, a marca conta
com apoio de campanha em TV, desenvolvida pela Y&R.
Consciência Ambiental – De maneira lúdica, Danoninho para Plantar estimula a interação
com a natureza. As crianças podem plantar no potinho e, após o consumo do produto,
usar o código único que vem na embalagem para criar uma árvore virtual na “Floresta do
Dino”, plataforma online disponível no site de Danoninho
(www.danoninho.com.br/florestadodino). A plataforma virtual de Danoninho proporciona às
crianças a possibilidade de plantar e cuidar da sua floresta, e ainda a chance de vivenciar
as fases de desenvolvimento das árvores “adotadas” por eles, uma forma de desenvolver
a consciência ambiental nos pequenos. Depois, cada árvore virtual se transforma em 1m²
de Mata Atlântica reflorestada em parceria com o Instituto de Pesquisas Ecológicas – IPÊ.
Em dois anos, desde o seu lançamento em 2010, Danoninho para Plantar e seus
consumidores já reflorestaram mais de 220 mil m² no entorno do rio Atibainha, na cidade
de Nazaré Paulista. Trata-se de um local estratégico para preservação dos recursos
hídricos do reservatório do rio, responsável pelo abastecimento de parte da região
metropolitana da cidade de São Paulo. Além de patrocinar o plantio, a Danone é
responsável pela manutenção das espécies plantadas por dois anos, até que atinjam a
maturidade.
O IPÊ é parceiro da marca também no desenvolvimento de conteúdo de educação
ambiental. Na plataforma online de Danoninho para Plantar estão disponíveis informações
sobre Meio Ambiente, detalhes das últimas edições e material específico sobre educação
ambiental, como a Cartilha Ecológica. Com o objetivo dar suporte aos professores que
buscam atividades de apoio à educação ambiental, a Cartilha pode ser acessada
gratuitamente no site: www.danoninho.com.br/escolas

