Jackson Antunes estrela nova
campanha da HughesNet
Filmes com o ator serão veiculados a partir de 1º de julho nos
canais digitais e na TV
São Paulo, 1º de julho – No mês em que completa cinco anos de operação no
País, a HughesNet, serviço de banda larga via satélite da Hughes do Brasil,
subsidiária da Hughes Network Systems LCC (HUGHES), lança uma nova
campanha com o ator Jackson Antunes. A comunicação reforça o
posicionamento da marca, que desde 2016 fornece conectividade a residências
e pequenas empresas na área rural, e conta com filmes de 60” e 30” para TV e
versão estendida para a internet, disponível no canal do YouTube da HughesNet
https://www.youtube.com/watch?v=C1ADpAUSMWU.
Esta é a quarta vez que Jackson Antunes estrela uma campanha para a
HughesNet. A escolha novamente pelo artista está atrelada à identificação dos
assinantes da marca com a vida simples do ator. “Existe uma proximidade muito
natural dos nossos clientes com o Jackson, que inclusive possui o serviço
HughesNet em seu sítio. Ele transmite a simplicidade de quem vive no campo”,
destaca Rodrigo Cavalieri, diretor de Marketing da Hughes do Brasil
Produzida pela Gaivota Filmes, a peça mostra Jackson Antunes contando como
a chegada da HughesNet trouxe mais conectividade à área rural e às regiões
mais remotas do País, desassistidas por operadoras tradicionais de internet
banda larga. “O objetivo dessa campanha é destacar como os serviços da
HughesNet revolucionaram a vida de quem mora no campo, principalmente nos
últimos tempos”, afirma o executivo.
No filme, o ator enfatiza os cinco anos de atividades da marca no Brasil e lembra
os avanços e evolução conquistados no período, como os três satélites em
operação no país. Por conta da pandemia de Covid-19, a gravação do filme foi
realizada em estúdio, na cidade do Rio de Janeiro, usando um cenário virtual e
obedeceu a todos os protocolos sanitários necessários para garantir a segurança
de todos. Com equipe e estrutura reduzidas, todos os profissionais foram
testados, e o time de marketing acompanhou todo o processo de gravação de
forma online.
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