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Comunicado de Imprensa 

Sem egos. Sem silos. Sem esquemas. smart dá vida ao 
futuro da cooperação e competição com smart FLUX. 
 

Numa nova abordagem revolucionária, três das principais Agências europeias decidiram 
unir forças em prol do futuro da mobilidade. Em parceria com a smart, foi criado um 
grupo inovador de comunicação – smart FLUX, que promove uma nova gama da marca, 
com soluções de mobilidade, dando início ao lançamento do esperado smart SUV, no 
segmento dos utilitários desportivos.  FLUX simboliza a forma como os parceiros pensam, 
trabalham e inovam enquanto grupo, com conhecimentos que fluem entre eles.  Focado 
numa experiência integrada, o smart FLUX reúne os melhores talentos que irão escrever 
os próximos capítulos da história de sucesso da smart.  A inovação será uma constante, 
impulsionada pela motivação intrínseca de questionar constantemente o status quo para 
um sucesso mais impactante em todas as disciplinas. Todas as agências vão trabalhar 
como uma empresa virtual, com responsabilidades conjuntas em prol da eficiência e de 
uma eficaz gestão do investimento, com vista a atingir KPI’s conjuntos que levarão a um 
resultado ideal.  
 
 

Lisboa, 18 de Janeiro de 2022 - Após nove meses de um intenso processo de seleção, a smart 

Europe escolheu a Dept, a Ketchum e a Kolle Rebbe, parte da Accenture Interactive, como 
parceiros para a nova equipa de comunicação smart.  
 

Com esta mudança radical na estratégia de marketing da smart para uma abordagem 
centrada no cliente, baseada em dados e altamente personalizada, o novo smart FLUX não 
coloca barreiras entre os seus parceiros para atingir o máximo impacto: Todos contribuem, 
sem limitações, dentro das áreas de especialização de cada um. “Consequentemente, 
seguimos em direção a um novo caminho - disruptivo, integrado e orientado para o sucesso. 
Levamos este modelo de colaboração muito a sério e o nosso objetivo é estabelecer uma 
parceria duradora, mantendo sempre a proximidade. Na smart Europe não existem silos no 
que toca ao digital, marketing ou relações-públicas para garantir uma experiência holística 
e integrada – e é também o caso do smart FLUX”, afirma Bjorn Schick, Director CX & Member 
of Executive Board, da smart Europe GmbH. 
 
“Trabalhamos em conjunto para chegar às melhores soluções, com metas claras, vinculativas 
e abrangentes. Todos os parceiros deste projeto são iguais – as agências entre si e nós como 
cliente” diz Julia Brehm, Head of PR/COM da smart Europe GmbH, acrescenta. “Para nós, 
não existem limites ao nosso pensamento, nem aos conceitos que desenvolvemos, quer na 
forma como os executamos. Uma vez que a nossa visão para esta equipa de comunicação só 
funciona se trabalharmos em conjunto, estabelecemos KPIs comuns que nos orientam como 
equipa em tudo o que fazemos”, reforça Stella Yao Yue, Head of Marketing da smart Europe 
GmbH. 
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Com o smart FLUX, a smart Europe está comprometida com uma cooperação sustentada: A 
nova equipa irá trabalhar a longo prazo para impulsionar, em conjunto, o impacto da marca 
e do negócio. De forma a atingir os KPIs definidos em conjunto, o smart FLUX tem autonomia 
para alocar recursos, incluindo investimentos de media.  
 
Com efeitos imediatos, toda a comunicação para o mercado Europeu será desenvolvida e 
gerida a partir do smart FLUX. Para obter um maior impacto no lançamento no mercado, a 
equipa smart FLUX agirá em articulação, como uma rede eficiente, com o objetivo de 
alcançar uma forte interação com o mercado e não apenas emitindo diretivas. 
 
O desafio inicial para o smart FLUX será o lançamento mundial do novo smart SUV, na 
primeira metade de 2022. Seguidamente, uma campanha de pré-encomendas a partir do 

terceiro trimestre de 2022 e, no final do ano de 2022, o início das vendas. 
. 
 

 
From left to right: Lennart Wittgen, Julia Brehm, Simone Hoch, Björn Schick, Josephine Gerves. 
The presented situaton took place in compliance with the respective COVID-19 guidelines as well as daily updated tests. 

 
 
>> Agência Dept no smart FLUX 
“Agilidade, rapidez e transparência, focados na experiência integrada “end-to-end” que alia 
tecnologia e marketing é uma raridade. É gratificante que juntos possamos contribuir para 
que a smart construa esta ponte, de forma a conseguir atingir os seus objetivos de 
negócio”, afirma Josephine Gerves, Managing Director da Dept Agency. E acrescenta, 
“Trabalhar numa equipa verdadeiramente colaborativa, onde todos pensam para além do 
horizonte é inspirador e divertido". 
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>> Ketchum no smart FLUX 
“Orgulhamo-nos de fazer parte do processo do smart FLUX, ao redefinir a forma como a 
comunicação é desenvolvida e implementada – especialmente porque não nos 
posicionamos apenas numa economia de atenção, mas sim, numa economia de decisão. 
Uma definição orientada para o impacto e para o sucesso – o caso do smart FLUX – reflete 
também a nossa visão da comunicação”, afirma Simone Hoch, Client Chief Officer, da 
Ketchum Alemanha. 
 
>> Kolle Rebbe, Accenture Interactive no smart FLUX   

“A smart é um símbolo de mobilidade com uma abordagem revolucionária. Ter a 
oportunidade de acompanhar a smart, lado a lado com os nossos parceiros, é uma tarefa 
gratificante. Transformar a estratégia de marketing, de forma integrada para criar a melhor 
experiência para os nossos clientes só pode ser alcançado se estivermos unidos neste objetivo 
comum”, afirma Lennart Wittgen, managing director, Kolle Rebbe, parte da Accenture 
Interactive. “Ter a oportunidade de integrar a estratégia, a implementação e a criatividade 
permite-nos apoiar a smart no seu percurso na próxima década”.  
 

No seu manifesto, os quatro parceiros do smart FLUX concordam que: “Sem egos. Sem 
“silos”. Sem esquemas. O sucesso da smart é o nosso sucesso como parceiros.”  
 

Para mais informações sobre a smart, visite o site  https://media.smart.com/eu. 
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 Sobre smart Europe GmbH  
A smart Europe GmbH foi fundada em Junho de 2020 como subsidiária integral da smart Automobile Co., Ltd. 
Sediada em Leinfelden-Echterdingen, perto de Stuttgart, a equipa internacional da smart Europe é responsável por 
todas as atividades de vendas, marketing, pós-venda para a próxima geração de veículos smart, produtos e serviços 
no mercado Europeu. Com Dirk Adelmann como CEO, e Martin Günther como CFO, a empresa está a desenvolver 
todos o seu potencial na Europa com um modelo de negócios altamente eficiente e orientado para o cliente.  
A smart Automobile Co, Ltd foi criada como uma parceira entre a Mercedes-Benz AG e a Geely Automobile Co, Ltd. 
O objetivo é posicionar a smart como um fornecedor líder de veículos elétricos no segmento premium. O primeiro 
modelo SUV será apresentado em 2022.   
 
Sobre o Smart Flux 
A smart FLUX é o nome de um grupo de experiência integrada “end-to-end” da smart Europe GmbH, fundado em 
2022 pela smart, Dept, Ketchum e Kolle Rebbe, parte da Accenture Interactive. FLUX é inspirado em Fluxus, um 
movimento que permite criar novas formas de vida, onde tudo é possível, tudo flui, tudo está em constante 
mudança. 
 
Sobre a Dept 
A Dept é uma Agência digital global, pioneira em tecnologia e marketing que proporciona aos seus clientes o 
sucesso. A Dept cria experiências digitais integradas “end-to-end” à escala global com uma cultura de agência-
boutique. Com uma equipa com mais de 2.500 especialistas digitais, a Dept tem mais de 30 escritórios em 5 
continentes e trabalha para grandes marcas como Google, Samsung, KFC, Philips, Twich, Patagonia, Tik Tok, entre 
outras. www.deptagency.com  
 
Sobre a Ketchum 
A Ketchum na Alemanha incorpora agências como Brandzeichen, Emante e Ketchum. Como uma das principais 
agências de comunicação, a Ketchum tem cerca de 150 clientes na Alemanha, incluindo empresas cotadas nos 
índices DAX  50 e Euro Stoxx 50, bem como Ministérios e organizações sem fins lucrativos. Em seis agências alemãs, 
os consultores desenvolvem e implementam estratégias baseadas em dados e em programas criativos para todo o 
espectro de comunicação corporativa e de marca. A Ketchum vê-se como um parceiro operacional e estratégico 
para os seus clientes no que toca à construção e expansão das suas marcas e reputação junto dos meios de 
comunicação, Influencers e consumidores, na conquista de novos mercados, nos processos dinâmicos de mudança 
e transformação digital, na gestão de crises e envolvimento na sociedade e na política. Como parte da rede global 
Ketchum, a empresa está presente em mais de 70 países, em seis continentes e faz parte do Grupo de Empresas do 
Omnicom Group. www.ketchum.de  
 
Sobre a Kolle Rebbe, parte da Accenture Interaction  
Kolle Rebbe destaca-se por ser uma das agências mais criativas da Alemanha há mais de 25 anos. Em Speicherstadt, 
Hamburgo, colaboradores de 20 nações criam marcas, inventam produtos e apoiam start-ups. Desde 2018 que a 
Kolle Rebbe faz parte da Accenture Interactive, a maior agência digital do mundo.  
A Accenture Interactive está a re-imaginar os negócios através da experiência. Impulsionam o crescimento 
sustentável ao criar experiências significativas que se alimentam da inovação. Ao conectar insights humanos e de 
negócios com tecnologia, é possível conceber, construir, comunicar e executar experiências de forma a tornar a 
vida mais fácil, produtiva e gratificante. A Accenture Interactive está classificada como a maior agência digital do 
mundo pela Ad Age, e foi nomeada como Empresa Mais Inovadora pela Fast Company.  
Para mais informações, siga-nos @AccentureACTIVE e visite www.accentureinteractive.com  
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