
 
UGG® lança primeira campanha mundial da marca 

 

"THIS IS UGG" expressa o potencial emocional da marca, ao celebrar os pequenos maiores momentos 
da vida 

NOVA YORK, 19 de agosto de 2014 /PRNewswire/ -- A marca de estilo de vida UGG Australia anunciou 
hoje o lançamento de sua primeira campanha mundial de marketing da marca, chamada "THIS IS 
UGG." ("ISTO É A UGG"). A campanha estreia em 18 de agosto, em todo o mundo. "THIS IS UGG" é 
criada para uma conexão com os clientes em níveis emocionais que transcendem qualquer produto, com 
o objetivo de fortalecer ainda mais a UGG como uma marca mundial de estilo de vida de primeira 
categoria, o ano inteiro. A campanha explora o tema de que os maiores momentos da vida são, na 
realidade, os menores – um lugar em que a marca vive na vida dos consumidores. Sejam pessoais ou 
íntimos, reflexivos ou comemorativos, os pequenos momentos são geralmente aqueles em que as mais 
importantes interações e conexões da vida ocorrem. A campanha vai usar esta plataforma de contar 
histórias para apresentar tais momentos e ilustrar o fato de que a UGG 'dá uma sensação incomparável'. 

"Ao lançar esta campanha da marca, nós desafiamos a nós mesmos a comunicar a singular experiência 
física e emocional que ocorre quando você possui produtos UGG", disse Connie Rishwain, presidente da 
UGG Australia. "Estamos apresentando momentos pessoais, em que a UGG existe na vida de nossos 
consumidores; sabemos como nossos produtos realçam qualquer experiência, mas esta é a primeira vez 
que tentamos capturar essa magia". 

"THIS IS UGG" é uma campanha multimídia, de canais intercruzados, apresentada principalmente em 
preto e branco que apresenta momentos reais, com pessoas reais, capturados em cenários pessoais 
que celebram os pequenos momentos mais significativos para elas. Por exemplo, a desenhista Langley 
Fox, tataraneta de Ernest Hemingway, aparece em sua própria casa em Los Angeles, trabalhando num 
projeto de ilustração, e mais tarde passando tempo com seus melhores amigos; Tom Brady, quem 
habitualmente aparece em campanhas da UGG criadas especificamente para ele, será integrado 
à "THIS IS UGG", em momentos junto com sua mãe e seu pai; e o arquiteto da Califórnia, Harry Gesner, 
com seu filho e netos, que compartilham o amor de uma vida inteira pelo mar, pelo surfe na costa de 
Mailbu, num um aceno às raízes surfistas da UGG. 

"As histórias com Langley, Tom e Harry e suas famílias são tanto pessoais quanto autênticas", disse a 
vice-presidente de Marketing, Nancy Mamann.  "Porque cada um dos nossos momentos destaca 
pessoas reais, somos capazes de mergulhar profundamente em quem eles são e em que momento eles 
estão experimentando — seja em nosso blog, nosso site, mesmo em nossos canais sociais—e trazer à 
vida o ambiente em que pessoas de todas as esferas da vida, fazendo muitas coisas diferentes em suas 
vidas particulares, vivem com a UGG". 

AGÊNCIAS CRIATIVAS: 

 THIS IS UGG: 

 AGÊNCIA: HOUSE DESIGN AND FILM, LOS ANGELES 

 FOTOGRAFIA: CRISTINA TRAYFORS 

 THIS IS UGG - TOM BRADY: 

 AGÊNCIA: M+C SAATCHI, LOS ANGELES 

 COMPANHIA PRODUTORA: HSI, LOS ANGELES 

 DIRETOR: BRENDAN MALLOY 

 FOTOGRÁFO: CARTER SMITH 



LINK PARA O VÍDEO DO HINO: https://www.youtube.com/watchv=JV8t7wSe52s&feature=youtu.be 

LINK PARA IMAGENS: https://drop.deckers.com/THISISUGGIMAGES2 

A UGG Australia construiu uma reputação em luxo e conforto, usando apenas os melhores materiais do 
mundo, empregando os mais altos padrões de artesanato e entregando novos e inovadores estilos, bem 
além das botas e chinelos originais, em pele de carneiro. A UGG Australia é reconhecida como uma 
marca de estilo de vida de alta categoria que oferece calçados, vestuário, casacos e capas, acessórios e 
bolsas, que chegou a mais de US$ 1 bilhão em vendas. As lojas conceituais da UGG Australia oferecem 
a experiência de marca definitiva, com mais de 70 lojas em todo o mundo, incluindo Nova York, Chicago, 
São Francisco, Los Angeles, Miami, Londres, Tóquio, Xangai, Pequim e Moscou. A UGG Australia opera 
em diversas plataformas de mídia social, incluindo Twitter, Vine, Pinterest, além do blog da marca, 
intitulado Plush Hour. Em 2012, a marca excedeu os dois milhões de fãs no Facebook.  Cada produto 
original UGG está conectado ao outro pela inesquecível experiência da pele de carneiro e uma sensação 
de que é realmente inigualável.   

Sobre a Deckers Outdoor Corporation 
A Deckers Outdoor Corporation é uma líder global na criação, comercialização e distribuição de calçados 
inovadores, vestuário e acessórios, desenvolvidos para uso no estilo de vida casual, do dia a dia, bem 
como em atividades de alto desempenho. O portfólio de marcas da empresa inclui UGG®, I HEART 
UGG®, Teva®, Sanuk®, TSUBO®, Ahnu®, MOZO® e HOKA ONE ONE®. Os produtos da Deckers 
Outdoor são vendidos em mais de 50 países e territórios por meio de seletas lojas de departamentos e 
especializadas, 126 lojas de varejo próprias e operadas e lojas online selecionadas, incluindo os sites 
próprios da empresa. A Deckers Outdoor tem um histórico de 40 anos transformando marcas de 
calçados de nicho em líderes do mercado de estilo de vida, atraindo milhões de leais consumidores, 
globalmente. Para mais informações, favor visitar www.deckers.com. 

Contato: Emma Oldenkamp 
UGG Australia  
Emma.Oldenkamp@deckers.com  
+1-212-247-8552 
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