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Com a família no centro das atenções, a campanha internacional de Natal da Tezenis apela àCom a família no centro das atenções, a campanha internacional de Natal da Tezenis apela à

diversão, ao optimismo e ao espírito jovem, através de uma grande família – não tradicional, quediversão, ao optimismo e ao espírito jovem, através de uma grande família – não tradicional, que

vai além dos pais, irmãos e tios – que “passa os dias felizes na companhia uns dos outros”.vai além dos pais, irmãos e tios – que “passa os dias felizes na companhia uns dos outros”.

O vermelho é a cor de destaque da coleção apresentada para a época festiva, criada para homem eO vermelho é a cor de destaque da coleção apresentada para a época festiva, criada para homem e

mulher, mas que não se esquece dos mais pequenos. A pensar num look descontraído, trendy e,mulher, mas que não se esquece dos mais pequenos. A pensar num look descontraído, trendy e,

simultaneamente, ideal para partilhar com os entes queridos, seja na vida real ou através das redessimultaneamente, ideal para partilhar com os entes queridos, seja na vida real ou através das redes

sociais, as novas peças já estão disponíveis nas lojas físicas e online da marca.sociais, as novas peças já estão disponíveis nas lojas físicas e online da marca.

A tradicional música de Natal “Jingle Bells” é adaptada a um ritmo jovial no vídeo que ilustra asA tradicional música de Natal “Jingle Bells” é adaptada a um ritmo jovial no vídeo que ilustra as

novas propostas, onde participam a embaixadora da marca Giulia De Lellis e �guras conhecidas donovas propostas, onde participam a embaixadora da marca Giulia De Lellis e �guras conhecidas do

mundo digital, como a in�uenciadora Maffashion e o TikToker Khaby Lame.mundo digital, como a in�uenciadora Maffashion e o TikToker Khaby Lame.
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