


Introdução

 

A proposta aqui apresentada tem como objectivo o apoio à causa nacional, classes diferentes e 
paixões clubísticas distintas se relacionam e se unem em torno do Futebol enquanto desporto-rei, 
da nossa selecção, do nosso Portugal.

A 10 de Junho de 2016, em França, o Èder vestiu a camisola de herói e deu a Portugal o primeiro 
campeonato da Europa.
Porque não conquistar o mundo desta vez? 
Há alguém mais forte que a união de 11 milhões de portugueses? 

Esta união, este sentido de nação valente e imortal, alimenta-se sobretudo através de um imagético, 
que se materializa no vestir da camisola, o símbolo máximo da coesão social e do sentimento de que 
juntos venceremos!

#VESTEACAMISOLA



E se os 11 milhões de portugueses pudessem vestir a camisola das quinas 
e partilhar esse amor com o resto do Mundo?

O “Magic Mirror” é um produto tecnológico e interativo que permitirá a 
qualquer português “vestir” a camisola do seu país durante o próximo 
Mundial 2018 ou numa campanha de apoio “pré-mundial”, e que poderá ser 
instalado em locais/eventos como Fun Zones, grandes superfícies, 
Shopping Centers, ou recintos preparados especificamente para o decorrer 
da competição.

E se o Magic Mirror fosse 
a “arma secreta” do Mister 
Fernando Santos para o 
Mundial na Rússia?



Como funciona?
O adepto faz pose para o Magic Mirror. Através de reconhecimento corporal o Magic Mirror coloca por cima do reflexo do 

próprio adepto o equipamento da seleção. 

(3 opções de equipamento: Oficial completo, guarda-redes com luvas e alternativo completo)

Através de “swipe” ou com ajuda de promotora, o adepto pode escolher o seu equipamento preferido . 

De seguida o adepto introduz o seu email para que possa receber a fotografia.

A foto chega à sua caixa de correio no prazo máximo de 1 minuto.

Tanto o adepto como a promotora poderão partilhar a foto nas diversas redes sociais e mencionar o hastag associado à 

campanha de apoio à seleção #VESTEACAMISOLA
Neste momento, a foto deste adepto já foi contabilizada por um “Counter” numa landing page ou micro site criado para a 

campanha (por cada foto no Magic Mirror, teremos a contagem de portugueses que “vestiram” a camisola nessa página.)

Cada adepto, através do email fornecido, receberá um para além da foto um código para introdução neste mesmo site e 

poderá habilitar-se a ganhar prémios durante a competição ou numa fase pós-competição, prémios esses que poderão ser 

sorteados diariamente, semanalmente ou numa única vez, no local ou nos canais online da campanha. 
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KINECT

Através da tecnologia KINECT, 
o MagicMirror não só detecta
o corpo do utilizador, bem como 
todos os seus movimentos.

Tecnologia 3D

O MagicMirror dá-nos a possibilidade 
de interagir com objectos 3D previamente 
modulados e introduzidos no software.

Informativo

O MagicMirror pode dar-nos informações 
acerca da nossa selecção, da competição,
do jogo em questão, patrocinadores, 
entidades representadas, etc.



Suportes de comunicação 
associados ao MAGIC MIRROR
Redes Sociais
Site/Landing Page

Vídeo Motion Explicativo (como “vestir” a camisola das quinas?)

Vídeo (resumo da interacção a Fun Zone)

Suportes impressos (flyers, desdobráveis, infografias)

Merchandising das Quinas/Sponsor

Pequenos espelhos vinilados com a camisola das Quinas (cafés, restaurantes, etc)

Questionários



Ninguém ficará
indiferente ao resultado!
Somos todos Portugal!

#VE STEA
CAMISOLA

Fundo personalizável 
Desde um relvado de jogo, uma baliza com  a bancada de fundo,
uma porta do estádio, o fundo pode ser alterado a cada a jogo, 
e de  acordo com a marca/produto a promover.

Opção de costumizar vestuário/equipamento
Propomos 3 opções de equipamento para os adeptos:

Estrutura tecnológica personalizável
O material premium da estrutura do MAGIC MIRROR permite-nos 
personalizar o mesmo de acordo com a activação em causa, 
do jogo em questão, do local onde o pretendemos colocar.

Além da diver�da experiência no local, os efeitos do MAGIC MIRROR prolongam-se no tempo e no espaço. 
Além de abrir um canal personalizado com o u�lizador para futuras ações de e-mail marke�ng ou 
marke�ng direto, o MAGIC MIRROR permite a expansão da marca pelas mais diversas plataformas digitais 
e pelas redes sociais. 

CARACTERÍSTICAS DO MAGIC MIRROR 

O�cial completo, Guarda-redes com luvas e alternativo completo.

SOMOS TODOS PORTUGAL. 
#VESTEACAMISOLA 

https://youtu.be/kcb_9TVA2X0vídeo magic mirror:




