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Inspirado no clássico conto da Cinderela 
 

Opal “veste” One Size da Tiffosi 
 
 
A Opal é a agência responsável pela campanha de lançamento dos novos jeans One Size, 

da marca Tiffosi. 

 

Com a assinatura "One Size Fits All”, o filme da campanha foi desenvolvido pela Opal em 

parceria com a Play Audiovisuais. 

 

Inspirado no clássico conto da Cinderela, o filme subverte a mensagem, mostrando que 

qualquer mulher pode ser uma princesa. Uma história tão original e inesperada quanto 

os próprios jeans, cuja grande vantagem é assentar bem em todo o tipo de corpo, 

apenas com um tamanho. 

 

Segundo a Opal, “a campanha de televisão estará também nas redes sociais e será 

complementada com mupis e decoração de loja, mas a estratégia de comunicação prevê 

ainda outras frentes”. 

 

Ficha técnica: 
Cliente: Tiffosi 
Agência: Opal Publicidade 
Diretor Criativo: Gonçalo Santos 
Diretor de Produção: Ricardo Sá 
Diretor de Conta: Gonçalo Furtado 
Diretora de arte: Catarina Magalhães 
Redator: Bruno Sá 
Produtora: Play Audiovisuais 



                                       
Realizador: Jorge Oliveira 
Direção Fotografia: Francisco Vidinha 
Elenco principal: Inês Pais e Rodrigo Santos 
Banda Sonora: Lionskin (Because, Because) 
 
Link filme: 

https://www.youtube.com/watch?v=TkxWX4VpeRQ&list=UU6QqnigR8SGAOWbP2_TYEcQ 
 
 

Sobre a Opal: 

Fundada em 1962, a Opal é a mais antiga agência de publicidade portuguesa. Com uma estrutura 

de capital 100% nacional, a Opal é líder de mercado no Norte do país. Atualmente emprega 45 

trabalhadores e assegura uma faturação anual na ordem dos 10 milhões de euros. Cerca de 30 % 

do volume de negócios da Opal está diretamente indexado a ações no mercado externo. 

Com sede no Porto e delegações em Lisboa, São Paulo (Brasil) e Maputo (Moçambique), a Opal 

integra um grupo de empresas que complementam os seus serviços em áreas como a compra de 

espaço, impressão gráfica, marketing digital e ponto de venda. 

Ao longo dos anos, a Opal já foi distinguida com prémios e galardoada em inúmeros festivais de 

criatividade nacionais e internacionais: Leão em Cannes, Cresta Awards, Prémios Intervoz, Epica, 

Eurobest, Festival Internacional de Publicidade em Língua Portuguesa. 

 

Acompanhe os nossos projetos no Site: http://www.opalpublicidade.pt 

 

 

Para mais informações contactar o Gabinete de Imprensa da Opal: 

Elisabel Soares - elisabel.soares@jervispereira.pt - 93 78 144 36 

 Isa Martins - isa.martins@jervispereira.pt – 93 60 409 04 

www.jervispereira.pt 
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