Para este projecto, foi decidido não apenas filmar a unidade de produção e o showroom da
Porseg, mas também gravar... som! As máquinas a trabalhar, as portas a abrir, a fechar e a
trancar!
Para trabalhar os sons do projecto, foi convidado o pianista João Salcedo, que tratou os sons
como notas musicais e os organizou por forma a que garantissem a banda sonora do vídeo, de
forma tão melodiosa quanto criteriosa.
O resultado final do projecto traduziu-se no “Porseg Sounds Good”, 90 segundos de vídeo em
que os efeitos visuais e sonoros apoiam à transmissão da mensagem. Em “Porseg Sounds
A Porseg e a Junta Digital vencem prémio internacional “iF Design Award 2015”!

Good” são transmitidos, não só a actividade da empresa e as características dos seus produtos,
como os valores que a empresa visa destacar na sua marca: robustez, segurança, solidez,

Há mais de 60 anos que o Prémio iF Design é reconhecido no mundo inteiro como uma marca de

modernidade, design.

excelência em design. O logotipo iF é um símbolo internacionalmente reconhecido e que usado
para identificar aqueles que mais se destacam na categoria de Design. É com grande orgulho
que informamos que o vídeo “Porseg Sounds Good”, produzido e realizado pela Junta Digital
Production, recebeu o Prémio iF Design 2015 e está entre os detentores deste rótulo de destaque.

A Porseg e a Junta Digital viram este projecto distinguido pela iF Design Awards, merecendo a
distinção de melhor vídeo de comunicação de produto de 2015 (Disciplina: “Communication” |
Categoria: “Film / Video”).

O vídeo "Porseg Sounds Good" foi inscrito na disciplina “Communication”, sob a categoria “Film /
Video”.

Um júri internacional avaliou quase 5.000 inscrições de 53 países, a fim de determinar quem iria
receber este selo de excelência, tendo decidido destacar o vídeo “Porseg Sounds Good” com o

O Projecto “Porseg Sounds Good”:
A Porseg abordou a Junta Digital com um desafio ambicioso: produzir um vídeo que apoiasse a

Prémio iF Design 2015.
"Porseg Sounds Good" na app da iF Design!

comunicação da empresa e que destacasse, não só a sua actividade enquanto unidade de
produção de portas, mas também o carácter distintivo dos seus produtos: design apelativo e
características técnicas ímpares.
A solução encontrada passou por realizar um vídeo que constituísse uma abordagem inovadora
ao marketing sensorial, em que o conteúdo visual se associa directamente ao produto e utiliza
como reforço os sons distintivos, tanto do processo de produção, como do produto finalizado.
A ambição passava por transmitir as características da marca: produção tradicional, mas com
tecnologia deponta, que deriva num produto final robusto, visualmente apelativo e com
características técnicas sólidas: a solidez das portas, a segurança que transmitem, a robustez
dos materiais e a beleza do produto acabado.

O nosso "Porseg Sounds Good” estará disponível no app da iF Design a tempo da cerimónia de
entrega de prémios a ter lugar em Munique, no dia 27.02.2015.
A app da iF Design é uma fonte de inspiração, um arquivo, um guia e um espelho do design
contemporâneo. Desde o seu lançamento em 2014, a app tem mais de 35.000 downloads e pode
ser encontrada aqui na Apple Store ou no Google Play.
Links
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