
CAMPANHA TELEVISIVA MAPEI VERÃO 2020  
Nova campanha publicitaria para promover o Sistema Mapetherm,  

o Isolamento Térmico pelo Exterior (ETICS) da Mapei   

Durante todo o mês de agosto, a Mapei lança uma campanha publicitária televisiva 
para a promoção do Sistema Mapetherm, a sua proposta para o Isolamento Térmico 
pelo Exterior (ETICS). 

O objectivo desta campanha é de sensibilizar, tanto os profissionais da indústria da 
construção, como os utilizadores finais, para que entendam o sistema de isolamento 
térmico como sendo um requisito indispensável para projectar, construir e habitar, 
segundo os critérios de sustentabilidade ambiental, poupança energética e conforto.  

O Sistema Mapetherm, fruto do empenho constante da Mapei na Investigação e 
Desenvolvimento de soluções de vanguarda e eco sustentáveis, contribui para a 
redução de consumos energéticos e para o aumento do conforto habitacional, 
equilibrando a temperatura entre o ambiente e a parede, eliminando a condensação 
do vapor de água entre a alvenaria do edifício. 

Conceito 
A casa é o nosso lar, o local que pretendemos ser mais seguro e confortável para viver 
os momentos mais importantes e memoráveis da nossa vida. Com a mensagem “O 
conforto térmico gera bem-estar” a Mapei quer apelar a este imaginário coletivo e 
disponibilizar o seu know-how e as suas soluções para melhorar a qualidade da 
construção e da vida das pessoas.  

Meios 
Para a divulgação desta campanha, a Mapei aposta na televisão e em particular nos 
mais importantes eventos futebolísticos nacionais e internacionais que serão 
transmitidos no mês de agosto: Final da Taça de Portugal (RTP1 e SportTV), Final da 
Taça de Inglaterra (SportTV), Liga Europa (SportTV) e Liga dos Campeões (Eleven 
Sport).  

A associação da campanha da Mapei a estes eventos, representa uma escolha quase 
obrigada, uma vez que o desporto e os seus valores estão desde sempre ligada a 
história e aos princípios do Grupo, aliás, podemos dizer que estão no seu ADN.   

Fundado em Milão (Itália) em 1937, o Grupo Mapei é actualmente composto por 90 
subsidiárias e 83 centros produtivos, localizados em 35 países nos cinco continentes. 
A faturação em 2019 foi de 2,8 bilhões €, empregando mais de 10.500 colaboradores 
em todo o mundo.  

A Mapei iniciou a sua actividade em Portugal no final de 2001 com o objetivo de estar 
mais perto dos clientes, criar uma oferta ajustada às exigências locais. Desde tem 
vindo a crescer de forma sustentável, ganhando uma quota sempre mais importante 
no segmento dos produtos químicos para a construção.  
Atualmente posiciona-se como uma marca de confiança, com uma imagem forte e 
reconhecida, que apresenta uma oferta de produtos alargada, para responder a 
qualquer exigência de projeto e de obra e um serviço de pré e pós venda de elevada 
qualidade.   
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