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MILKA VOLTA A ESPALHAR TERNURA EM 4 NOVASMILKA VOLTA A ESPALHAR TERNURA EM 4 NOVAS
TABLETES COM MENSAGENS DE POSITIVIDADE E MUITOSTABLETES COM MENSAGENS DE POSITIVIDADE E MUITOS

EMOJISEMOJIS

A marca A marca MilkaMilka, líder no segmento de tabletes de chocolate em Portugal*, volta a espalhar ternura ao, líder no segmento de tabletes de chocolate em Portugal*, volta a espalhar ternura ao

lançar uma nova edição limitada lançar uma nova edição limitada Milka Tender WordsMilka Tender Words com  com 4 novas tabletes de chocolate4 novas tabletes de chocolate, que, que

prometem aquecer os corações de quem mais ama com mensagens de positividade e emojisprometem aquecer os corações de quem mais ama com mensagens de positividade e emojis

ternurentos.ternurentos.

Milka, como parte do seu propósito de tornar o mundo num lugar mais ternurento, muda, porMilka, como parte do seu propósito de tornar o mundo num lugar mais ternurento, muda, por

tempo limitado, o design de sua icónica embalagem de chocolate de leite 100g, incluindotempo limitado, o design de sua icónica embalagem de chocolate de leite 100g, incluindo

mensagens cheias de ternura para partilhar com outras pessoas. mensagens cheias de ternura para partilhar com outras pessoas. 

As edições limitadas trazem assim mensagens ternurentas escritas na embalagem em torno de 4As edições limitadas trazem assim mensagens ternurentas escritas na embalagem em torno de 4

temas: temas: “DREAM TEAM” “DREAM TEAM” que reforça a amizade e o trabalho em equipa, que reforça a amizade e o trabalho em equipa, “GOOD LUCK”“GOOD LUCK” para oferecer para oferecer

coragem, coragem, “MY CHAMPION”“MY CHAMPION” para oferecer reconhecimento, e  para oferecer reconhecimento, e “WITH LOVE”“WITH LOVE” que demonstra amor de que demonstra amor de

todas as formas. todas as formas. 

Este novo conceito tornará ainda mais fácil transmitir afetos e empatia, por isso, Este novo conceito tornará ainda mais fácil transmitir afetos e empatia, por isso, MilkaMilka pretende pretende

que esta onda de ternura chegue a todos, e oferece ainda a possibilidade de escrever e partilharque esta onda de ternura chegue a todos, e oferece ainda a possibilidade de escrever e partilhar

mensagens ternurentas com quem quiser através dos deliciosos e ternurentos quadradinhos demensagens ternurentas com quem quiser através dos deliciosos e ternurentos quadradinhos de

chocolate, feito a partir do leite dos Alpes, que terão letras e emojis. Quadradinho a quadradinho échocolate, feito a partir do leite dos Alpes, que terão letras e emojis. Quadradinho a quadradinho é

possível personalizar uma palavra e emoção, fotografar e partilhar com quem mais se gosta. Oupossível personalizar uma palavra e emoção, fotografar e partilhar com quem mais se gosta. Ou

simplesmente degustar lado a lado, num momento de ternura.simplesmente degustar lado a lado, num momento de ternura. 

Em 2021 a marca lançou uma tablete de chocolate Em 2021 a marca lançou uma tablete de chocolate Milka Tender WordsMilka Tender Words com o objetivo mudar a com o objetivo mudar a

prespetiva de todos em relação à falta de ternura, tendo sido muito bem acolhida pelosprespetiva de todos em relação à falta de ternura, tendo sido muito bem acolhida pelos

portugueses, e regressa com uma nova edição para encorajar os mais destemidos a partilharportugueses, e regressa com uma nova edição para encorajar os mais destemidos a partilhar

mensagens positivas com os que mais gostam, e que sentem que precisam de uma tablete Milkamensagens positivas com os que mais gostam, e que sentem que precisam de uma tablete Milka

Tender Words para alegrar o seu dia.Tender Words para alegrar o seu dia.

A onda de ternura A onda de ternura Milka Tender Words Milka Tender Words vai envolver também os consumidores de uma forma muitovai envolver também os consumidores de uma forma muito

especial, com o recurso, pela primeira vez em Portugal, à tecnologia HyperGram que foi utilizada porespecial, com o recurso, pela primeira vez em Portugal, à tecnologia HyperGram que foi utilizada por

exemplo na produção dos �lmes Avatar ou nos espetáculos dos Imagine Dragons.exemplo na produção dos �lmes Avatar ou nos espetáculos dos Imagine Dragons.

Vai ser na praça principal do Centro Comercial Colombo, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, que osVai ser na praça principal do Centro Comercial Colombo, nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, que os

consumidores vão tomar contacto com uma animação dedicada exclusivamente a consumidores vão tomar contacto com uma animação dedicada exclusivamente a Milka TenderMilka Tender

WordsWords e que utiliza um holograma 3D, uma projeção 3D que existe livremente no espaço e é visível e que utiliza um holograma 3D, uma projeção 3D que existe livremente no espaço e é visível

para todos sem a necessidade de óculos 3D ou apps. Este holograma 3D vai exibir as tabletespara todos sem a necessidade de óculos 3D ou apps. Este holograma 3D vai exibir as tabletes

dede Milka Tender Words Milka Tender Words e sequências animadas em três dimensões e permite que as mesmas, e sequências animadas em três dimensões e permite que as mesmas,

aparentemente reais, apareçam a �utuar livres no espaço.aparentemente reais, apareçam a �utuar livres no espaço. 

**Nielsen Promo Tracker H+S, até YTD w8’21Nielsen Promo Tracker H+S, até YTD w8’21
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