Catálogo de packs promocionais

Natal 2022

Campanha
solidária
de

Natal
x

10% das vendas revertem
para esta incrível associação!

Pack Herói Leitor

01. Maxy

02. Joly

03. Bay

Contém:

Contém:

Contém:

1 Exemplar do livro “A
A magia em mim”
mim

1 Exemplar do livro “Os
Os meus amigos invisíveis”
invisíveis

1 Exemplar do livro “Um
Um salto para a água”
água

+ Pulseira de tecido gratuita

+ Pulseira de tecido gratuita

+ Pulseira de tecido gratuita

PVP: 12€

PVP: 12€

PVP: 12€

Em compras iguais ou superiores

Em compras iguais ou superiores

Em compras iguais ou superiores

a 15 exemplares: 6% desconto/unidade (11,28€)

a 15 exemplares: 6% desconto/unidade (11,28€)

a 15 exemplares: 6% desconto/unidade (11,28€)

10% de cada venda reverte para a Ajuda de Berço
Envio por CTT (por exemplar): Registado - 3,50€; Azul - 2€.
Os preços apresentados incluem o IVA à taxa legal em vigor. As fotografias e/ou maquetes apresentadas são meramente ilustrativas, tamanhos e cores podem variar. Limitado ao stock existente.

Pack Super-Herói Leitor

Contém:
1 Exemplar do livro “A
A magia em mim”
mim
1 Exemplar do livro “Os
Os meus amigos invisíveis”
invisíveis
1 Exemplar do livro “Um
Um salto para a água”
água
+ 3 pulseiras de tecido gratuitas
PVP: 36€
Em compras iguais ou superiores a 10 packs: 5% desconto/pack (34,20€)

10% de cada venda reverte para a Ajuda de Berço
Envio por CTT (por pack): Registado - 3,50€; Azul - 2€.
Os preços apresentados incluem o IVA à taxa legal em vigor. As fotografias e/ou maquetes apresentadas são meramente ilustrativas, tamanhos e cores podem variar. Limitado ao stock existente.

Pack Maxy

Contém:
1 Exemplar do livro “A
A magia em mim”
mim
1 Peluche Loto
1 Ilustração
1 Porta-chaves Loto
1 Pulseira de tecido
PVP: 26€
Em compras iguais ou superiores a 10 packs: 5% desconto/pack (24,70€)

10% de cada venda reverte para a Ajuda de Berço
Envio por CTT (por pack): Registado - 3,50€; Azul - 2€.
Os preços apresentados incluem o IVA à taxa legal em vigor. As fotografias e/ou maquetes apresentadas são meramente ilustrativas, tamanhos e cores podem variar. Limitado ao stock existente.

Pack Super-Loto

Contém:
1 Peluche Loto
1 Porta-chaves Loto
1 Pulseira de tecido
PVP: 15€
Em compras iguais ou superiores a 10 packs: 5% desconto/pack (14,25€)

10% de cada venda reverte para a Ajuda de Berço
Envio por CTT (por pack): Registado - 3,50€; Azul - 2€.
Os preços apresentados incluem o IVA à taxa legal em vigor. As fotografias e/ou maquetes apresentadas são meramente ilustrativas, tamanhos e cores podem variar. Limitado ao stock existente.

Pack Loto

Contém:
1 Peluche Loto
1 Pulseira de tecido
PVP: 9€
Em compras iguais ou superiores a 15 packs: 5% desconto/pack (8,55€)

10% de cada venda reverte para a Ajuda de Berço
Envio por CTT (por pack): Registado - 3,50€; Azul - 2€.
Os preços apresentados incluem o IVA à taxa legal em vigor. As fotografias e/ou maquetes apresentadas são meramente ilustrativas, tamanhos e cores podem variar. Limitado ao stock existente.

Pack Mini-Loto

Contém:
1 Porta-chaves Loto
1 Pulseira de tecido
PVP: 4,50€
Em compras iguais ou superiores a 15 packs: 5% desconto/pack (3,80€)

10% de cada venda reverte para a Ajuda de Berço
Envio por CTT (por pack): Registado - 3,50€; Azul - 2€.
Os preços apresentados incluem o IVA à taxa legal em vigor. As fotografias e/ou maquetes apresentadas são meramente ilustrativas, tamanhos e cores podem variar. Limitado ao stock existente.

Sobre a Ajuda de Berço
A Ajuda de Berço, fundada em 1998, é uma instituição
que se foca no acolhimento de crianças dos 0 aos 3 anos,
que se encontram à espera de uma família de adoção,
do regresso à família biológica ou de outro lugar onde
encontrem o carinho e a proteção que precisam.
É o fruto da vontade de 18 fundadores, de parceiros e de muitos
voluntários. Contam com duas casas de acolhimento, uma em
Alcântara e uma em Monsanto, e dão colo a crianças de todas
as origens, com todos os tipos de histórias - incluindo crianças
diagnosticadas com doenças crónicas.
A Ajuda de berço proporciona um agora digno e feliz a inúmeros
recém-nascidos, bebés e crianças. O seu trabalho faz
a diferença. Desde colo à assistencia especializada exigida
por algumas crianças, dedicam-se de corpo e alma a garantir
que o princípio de vida das crianças que acolhem é tudo aquilo
que elas merecem: com qualidade, cheio de gargalhada e,
acima de tudo, preenchido de amor.

ajudadeberco@ajudadeberco.pt
+351 213 628 274
www.ajudadeberco.pt
@ajudadeberco_oficial

Obrigado,
heróis :)

