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Descubra como empresas globais estão a usar imagens icónicas fornecidas 
pela Getty Images para melhorar as suas comunicações de marca.

Case Studies



Tidewater Inc. 
Sector de actividade:
Fornecimento de serviços de apoio marítimo para o sector da 
energia “offshore”

O projecto:
Relatório anual para 2010

A imagem autorizada:
Muhammad Ali

O processo:
Inicialmente, a Tidewater pretendia incluir uma imagem de um 
combate de 1974 entre Muhammad Ali e George Foreman no seu 
relatório anual de 2010; nesse sentido, contactou a Getty Images 
para obter o licenciamento da Imagem.  O nosso departamento de 
Direitos e Autorizações processou o pedido, pedindo a autorização 
de Muhammad Ali, George Foreman e o árbitro do combate.  
Muhammad Ali aceitou, mas Foreman rejeitou o pedido.  Tendo 
em conta os requisitos da Tidewater, recomendámos uma solução 
alternativa: uma imagem só de Ali durante um combate.  Também 
negociámos um preço competitivo, garantindo os resultados 
esperados e a imagem ideal para o relatório anual da Tidewater.

Muhammad Ali on the attack with a left-right combination to send George Foreman to the canvas on this way to 
regaining the World Heavyweight title, Kinshasa, Zaire, October 29, 1974. 80751317, Rolls Press/Popperfoto/Getty Images



Multi Corporation
Sector de actividade:
Promoção imobiliária de espaços comerciais urbanos na Europa, 
incluindo empresas subsidiárias dedicadas à promoção imobiliária, 
investimento, gestão de bens e gestão de propriedades.

O projecto:
Anúncios impressos para o quarto trimestre de 2010

Imagem(ns) autorizada(s):
Bucha e Estica, Louis Armstrong

O processo:
A Multi pretendia criar comunicações únicas e inusuais através 
de uma campanha com rostos famosos.  O nosso departamento 
de Direitos e Autorizações licenciou a imagem de Bucha e Estica 
através de negociações com os herdeiros e obteve uma Image 
Guarantee para a fotografia de Louis Armstrong.  As imagens 
foram usadas durante um mês, em revistas especializadas e 
apenas na Holanda.

Stan Laurel (1890 - 1965) and Oliver Hardy (1892 - 1957) in a publicity still for ‘The Finishing Touch’ directed by Leo McCarey and Clyde Bruckman, 1928. 
3171738, John Kobal Foundation/Getty Images   |  Posed studio portrait of Louis Armstrong, trumpet, 1950. 85350176, Gilles Petard/Redferns/Getty Images



BA61093, Hulton Archive

Empresa vinícola 
Tenuta Il Palagio:
Sector de actividade:
Uma empresa vinícola italiana fundada por 
Trudie Styler e Sting, sediada numa villa 
do século XVI na Toscana; produz duas 
variedades de vinhos de grande qualidade.

O projecto:
Rótulos das garrafas

Imagem(ns) autorizada(s):
Acrobata, Karl Carsony

O processo:
Este cliente pretendia usar uma imagem de 
arquivo sem autorização no rótulo das suas 
garrafas de vinho. A imagem de um acrobata 
em equilíbrio sobre uma garrafa de vinho era 
a opção ideal para a Tenuta Il Palagio Winery, 
por isso, o nosso departamento de Direitos 
e Autorizações procurou obter a respectiva 
autorização. O departamento descobriu 
que o acrobata retratado é Karl Carsony, um 
octogenário ainda no activo. Carsony adorou 
a ideia de ter a sua imagem numa garrafa de 
vinho e o acordo foi rapidamente alcançado. 
O vinho encontra-se agora disponível para 
venda na Internet e em lojas seleccionadas 
de todo o mundo.
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