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A emblemática casota do Snoopy está agora presente em três paragens de autocarro emA emblemática casota do Snoopy está agora presente em três paragens de autocarro em

Lisboa: nas Amoreiras, no Rossio e na Av. da Liberdade.Lisboa: nas Amoreiras, no Rossio e na Av. da Liberdade.

Iniciativa da marca relojoeira suíça promove a recente coleção Swatch x Peanuts, homenagemIniciativa da marca relojoeira suíça promove a recente coleção Swatch x Peanuts, homenagem

a uma das mais populares bandas desenhadas de todos os tempos.a uma das mais populares bandas desenhadas de todos os tempos.

A ativação, desenhada pela Swatch e adaptada em parceria com a JCDecaux Portugal, estaráA ativação, desenhada pela Swatch e adaptada em parceria com a JCDecaux Portugal, estará

visível ao longo das próximas quatro semanas.visível ao longo das próximas quatro semanas.

A mítica casota do Snoopy chegou a Lisboa pelas mãos da Swatch e instalou-se em três paragensA mítica casota do Snoopy chegou a Lisboa pelas mãos da Swatch e instalou-se em três paragens

de autocarro: nas Amoreiras, no Rossio e na Av. da Liberdade.  de autocarro: nas Amoreiras, no Rossio e na Av. da Liberdade.  

Original, irreverente e inovadora, a marca suíça surpreende os habitantes e visitantes da capitalOriginal, irreverente e inovadora, a marca suíça surpreende os habitantes e visitantes da capital

portuguesa com uma ativação que vem promover a recém-lançada coleção Swatch x Peanuts.  portuguesa com uma ativação que vem promover a recém-lançada coleção Swatch x Peanuts.  

Uma nova coleção especial composta por seis relógios, que celebra as personagens de Peanuts,Uma nova coleção especial composta por seis relógios, que celebra as personagens de Peanuts,

banda-desenhada mundialmente famosa da autoria de Charles M. Schulz. Snoopy, Charlie Brown,banda-desenhada mundialmente famosa da autoria de Charles M. Schulz. Snoopy, Charlie Brown,

Woodstock, Lucy e restantes personagens assumem o protagonismo nos modelos da nova coleçãoWoodstock, Lucy e restantes personagens assumem o protagonismo nos modelos da nova coleção

Swatch e transportam-nos até divertidas recordações de infância.  Swatch e transportam-nos até divertidas recordações de infância.  

Esta ativação, desenhada e desenvolvida em parceria com a JCDecaux Portugal, vai estar visível atéEsta ativação, desenhada e desenvolvida em parceria com a JCDecaux Portugal, vai estar visível até

21 de dezembro.  21 de dezembro.  

A estrutura conta, no seu teto e na lateral, com uma produção em madeira, além de aplicação deA estrutura conta, no seu teto e na lateral, com uma produção em madeira, além de aplicação de

imagens com recurso a vinil nos vidros traseiros e caixa publicitária. A �gura cartoon do Snoopyimagens com recurso a vinil nos vidros traseiros e caixa publicitária. A �gura cartoon do Snoopy

em grandes dimensões, no topo, foi especialmente produzida em chapa e decorada a vinil.  em grandes dimensões, no topo, foi especialmente produzida em chapa e decorada a vinil.  

A nova campanha Swatch vem reforçar o compromisso da marca suíça com Portugal, apostandoA nova campanha Swatch vem reforçar o compromisso da marca suíça com Portugal, apostando

em ações de proximidade com os seus clientes no mercado nacional.em ações de proximidade com os seus clientes no mercado nacional.

Visualização das localizações exatas das três Casota Snoopy da Swatch:Visualização das localizações exatas das três Casota Snoopy da Swatch:

RossioRossio

Av. LiberdadeAv. Liberdade

AmoreirasAmoreiras

Mundo pais & �lhosMundo pais & �lhos
Direitos autorais © 2022 Todos os direitos reservadosDireitos autorais © 2022 Todos os direitos reservados

2525

NovNov

Mundo pais & �lhosMundo pais & �lhos INÍCIOINÍCIO     

https://www.mundopaisfilhos.com/
https://www.mundopaisfilhos.com/roupa-cal%C3%A7ado-acess%C3%B3rios
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.pt%2Fmaps%2F%4038.7139775%2C-9.1397265%2C3a%2C75y%2C218.37h%2C79.09t%2Fdata%3D!3m6!1e1!3m4!1sUIaajZrHZeh73KcBeFJerw!2e0!7i16384!8i8192%3Fhl%3Dpt-PT&data=04%7C01%7Cfmourao%40tempus.pt%7C4b5101ae25774c68b8b408d9a3a9727d%7C97b1aa04682144b290b8f491e241883f%7C1%7C0%7C637720773352687208%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gFnMCvvrSELBA47CaDQn9oKqhS0d%2FqHtlmRKn%2Fzifpo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.google.pt%252Fmaps%252F%254038.7196934%252C-9.1451293%252C3a%252C75y%252C61.39h%252C92.36t%252Fdata%253D!3m6!1e1!3m4!1s1W84FTkL7Vpw8MERe_xvBg!2e0!7i16384!8i8192%253Fhl%253Dpt-PT&data=04%257C01%257Cfmourao%2540tempus.pt%257C4b5101ae25774c68b8b408d9a3a9727d%257C97b1aa04682144b290b8f491e241883f%257C1%257C0%257C637720773352577682%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000&sdata=ddCchaJ8lSbG%252Fx9TOfeUz5dq1835ar5Pl7TavdDwpy4%253D&reserved=0%22%20%5Co%20%22https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.google.pt%252Fmaps%252F%254038.7196934%252C-9.1451293%252C3a%252C75y%252C61.39h%252C92.36t%252Fdata%253D!3m6!1e1!3m4!1s1W84FTkL7Vpw8MERe_xvBg!2e0!7i16384!8i8192%253Fhl%253Dpt-PT&data=04%257C01%257Cfmourao%2540tempus.pt%257
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.pt%2Fmaps%2F%4038.7231324%2C-9.161257%2C3a%2C75y%2C312.21h%2C97.4t%2Fdata%3D!3m7!1e1!3m5!1sPKsDGA18NWbhOkE7kaQZ2g!2e0!5s20201101T000000!7i16384!8i8192%3Fhl%3Dpt-PT&data=04%7C01%7Cfmourao%40tempus.pt%7C4b5101ae25774c68b8b408d9a3a9727d%7C97b1aa04682144b290b8f491e241883f%7C1%7C0%7C637720773352697154%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WphyhtPkL01h1g8bn6JOI%2BIvDzhJ6rWjXRCsNwn4EuY%3D&reserved=0
https://www.mundopaisfilhos.com/
https://www.mundopaisfilhos.com/

