
 

 

O LABEL 5 LANÇA UM CONCURSO DE VÍDEO NO INSTAGRAM:  5” CITY 

No dia 10 de Junho, a marca líder de whisky escocês LABEL 5 lançará, nas suas páginas do Facebook, um 

extraordinário concurso - o concurso 5” City - que convida os fãs de todo o mundo a fazer um vídeo de 5 segundos 

no Instagram sobre a sua cidade favorita, para terem a possibilidade de ganhar uma viagem de à volta do mundo 

para 2 pessoas! 

 

Depois do concurso Catchthe5 e da série de episódios online WorldmiXperience, o LABEL 5 continua a utilizar 

com sucesso as ferramentas de marketing digital para reforçar o conteúdo original da marca e para celebrar o 

espírito World Mix! O concurso dá a oportunidade de envolver os fãs ao convidá-los a partilhar através do 

Instagram a visão pessoal da sua cidade, num vídeo de 5 segundos.  

 

A campanha, assenta no lendário número da marca, incentiva os participantes a mostrar a sua criatividade em 

pequenos vídeos caseiros: têm apenas 5 segundos para captar a beleza e a magia da sua cidade favorita. O 

concurso, com uma duração de 2 meses, tem início no mês de Junho e decorrerá em muitos países de todo o 

mundo. O participante que apresentar o vídeo que receber o maior número de votos terá a oportunidade de ganhar 

uma viagem à volta do mundo para 2 pessoas. 

 

É muito fácil participar! 

- Em 1.º lugar: Deve tornar-se fã da página do Facebook do LABEL 5 e registar-se no concurso. 

- Em 2.º lugar: Deve fazer um vídeo de 5 segundos que melhor represente a sua cidade e carregá-lo no Instagram 

com a hashtag #5SCITY e a hashtag da cidade (por ex., #5SCITY #NYC). 

- Em 3.º lugar: Deve convidar os seus amigos para que votem no seu vídeo.  

 

Agarre no telemóvel e prepare-se para o concurso! Que a sorte esteja sempre a seu favor...  

Lembre-se: desfrute de LABEL 5 de forma responsável. 

Para mais informações e para conhecer as regras oficiais do concurso, visite a página do Facebook do LABEL 5 em 

www.facebook.com/label5 

 

ACERCA DO LABEL 5  

Marca líder de whisky escocês, o LABEL 5 é cuidadosamente destilado, amadurecido e engarrafado nas nossas 

destilarias na Escócia. Estabelecido em mais de 100 países, o LABEL 5 é famoso pela sua elevada qualidade e 

apreciado pela sua suavidade. Com 2,5 milhões de caixas de 9 litros vendidas em 2013, o LABEL 5 é uma peça 

fundamental na categoria do whisky escocês. 
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