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“O NOSSO MELHOR NATAL”: CAMPANHA DA MO VESTE TODA“O NOSSO MELHOR NATAL”: CAMPANHA DA MO VESTE TODA
A FAMÍLIA A CONDIZERA FAMÍLIA A CONDIZER

Para a MO, “o Natal de 2021 não é só mais um Natal” e a nova coleção da marca comprova-o, aoPara a MO, “o Natal de 2021 não é só mais um Natal” e a nova coleção da marca comprova-o, ao

vestir toda a família para a época festiva. “Esta é uma coleção onde a moda, os padrões natalícios evestir toda a família para a época festiva. “Esta é uma coleção onde a moda, os padrões natalícios e

tecidos de qualidade se conjugam para vestir e oferecer”, assume a marca.tecidos de qualidade se conjugam para vestir e oferecer”, assume a marca.

O mote da campanha – “O nosso Melhor Natal” – transmite a mensagem de que este é o Natal maisO mote da campanha – “O nosso Melhor Natal” – transmite a mensagem de que este é o Natal mais

especial de sempre, com reencontros, abraços e beijos e com a emoção de voltar a ver avós, tios eespecial de sempre, com reencontros, abraços e beijos e com a emoção de voltar a ver avós, tios e

companheiros de quatro patas.companheiros de quatro patas.

“E porque a história da MO não é só sobre roupa, mas como fazer com que cada dia em família“E porque a história da MO não é só sobre roupa, mas como fazer com que cada dia em família

conte”, a insígnia portuguesa propõe que se celebre este Natal com camisolas com padrõesconte”, a insígnia portuguesa propõe que se celebre este Natal com camisolas com padrões

natalícios, típicos da quadra, pensadas para toda a família – adulto, criança e bebé. Também fazemnatalícios, típicos da quadra, pensadas para toda a família – adulto, criança e bebé. Também fazem

parte desta coleção pijamas a condizer para miúdos e graúdos, que visam dar um signi�cado departe desta coleção pijamas a condizer para miúdos e graúdos, que visam dar um signi�cado de

união a esta época.união a esta época.

A MO disponibiliza, ainda, um conjunto de acessórios, como gorros de Natal com luzes, mantasA MO disponibiliza, ainda, um conjunto de acessórios, como gorros de Natal com luzes, mantas

natalícias, pantufas ou, para oferecer, conjuntos de agenda e estojo natalícios (em dourado enatalícias, pantufas ou, para oferecer, conjuntos de agenda e estojo natalícios (em dourado e

vermelho).vermelho).

Esta campanha, com assinatura criativa da agência Snowberry, está visível nas lojas físicas eEsta campanha, com assinatura criativa da agência Snowberry, está visível nas lojas físicas e

onlineonline da MO e ainda nas redes sociais da marca. da MO e ainda nas redes sociais da marca.
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