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BrandCook é Máxima 

 
Paço de Arcos, 23 de Novembro de 2021 

 

A BrandCook foi a agência responsável pela adaptação da marca 

Máxima ao universo digital, no seguimento da transição feita pelo título da 

Cofina da versão impressa para o online. 

“A logomarca foi ajustada, para melhor	ganhar visibilidade no	digital e 

foram criados um conceito e tom de comunicação próprios, que 

refletem	este novo posicionamento”, refere Cláudia Portela, Creative Director 

Partner da BrandCook. Graficamente, a marca apresenta-se com mais força, 

mais personalidade	e mais atual -	um statement de personalidade 

Com um discurso inspirador, assertivo e com personalidade, a 

comunicação recorre à utilização de superlativos, para elevar a marca acima 

de tudo o que é comparado e valorizar algo que, de si, já é bom. 

Mais inspiradora, com mais atitude, interativa, desafiadora e virada para 

o futuro. Tremendamente Top – é assim, agora, a nova Máxima. 
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Sobre a BrandCook 
Salty Thinking, Spicy Creativity e Sweet Results, são os ingredientes favoritos 

da	BrandCook. Uma equipa com mais de 25 anos de experiência, que trocou as agências 

multinacionais por uma aposta na proximidade e na agilidade de um grupo nacional. 
As medidas certas de	know how	e criatividade para chegar aos resultados concretos 

que as marcas procuram. A BrandCook combina as diferentes ferramentas do Branding, 

Design e Comunicação, numa equipa pronta a responder aos desafios de quem tem 

apetite pelo sucesso da sua marca. 
	 
 
Sobre o Lift World 
Com mais de 20 anos de história no setor das relações públicas, consultoria em 

comunicação e gestão de reputação, o	Lift World	é hoje um grupo líder de empresas de 

consultoria especializadas nas principais áreas do marketing e da comunicação 

incluindo as áreas de Relações Públicas, Gestão de Reputação, Design,	Word of 

Mouth	Marketing, Conteúdos, Comunicação Digital, Inbound Marketing, Organização 

de Eventos e formação de quadros de topo em temas relacionados com a 

comunicação. 
	 
	 
Para mais informações contactar:	 
Marketing e Comunicação Lift World 
Rita Santiago |	rita.santiago@lift.com.pt	| 918	655	125 

	 
 
 


