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CHIPS AHOY! APRESENTA AS NOVAS BOLACHAS EXTRA!CHIPS AHOY! APRESENTA AS NOVAS BOLACHAS EXTRA!
CHOCO RINGS E LEVA O SABOR AO PRÓXIMO NÍVELCHOCO RINGS E LEVA O SABOR AO PRÓXIMO NÍVEL

Chips Ahoy!Chips Ahoy! acaba de lançar as novas bolachas  acaba de lançar as novas bolachas Extra! Choco Rings, Extra! Choco Rings, tudo o que se precisa paratudo o que se precisa para

passar ao próximo nível do sabor da forma mais divertida. Irresistivelmente crocantes epassar ao próximo nível do sabor da forma mais divertida. Irresistivelmente crocantes e

parcialmente cobertas com chocolate, as novas bolachas da marca parcialmente cobertas com chocolate, as novas bolachas da marca Chips Ahoy!Chips Ahoy! apresentam um apresentam um

tamanho extra (maior do que as bolachas originais da marca), um formato inovador tanto notamanho extra (maior do que as bolachas originais da marca), um formato inovador tanto no

mercado, como no segmento das mercado, como no segmento das cookies,cookies, e são extremamente  e são extremamente playful.playful.

Esta mais recente novidade da marca, é a aliança perfeita entre o sabor e o lazer e promete trazerEsta mais recente novidade da marca, é a aliança perfeita entre o sabor e o lazer e promete trazer

diversão e entusiamo no momento do consumo.diversão e entusiamo no momento do consumo. 

AlinhadoAlinhado com a restante oferta da gama com a restante oferta da gama Chips Ahoy! Extra!Chips Ahoy! Extra!,, este novo lançamento sublinha aeste novo lançamento sublinha a

atitude divertida da marcaatitude divertida da marca e apresenta-se através de uma comunicação disruptiva e inovadorae apresenta-se através de uma comunicação disruptiva e inovadora

onde o mundo do onde o mundo do gaminggaming está muito presente e continua a ser a principal aposta!  está muito presente e continua a ser a principal aposta! 

Chips Ahoy!Chips Ahoy! Extra! Choco Rings deixa o desa�o: Prova e passa para o próximo nível!Extra! Choco Rings deixa o desa�o: Prova e passa para o próximo nível!  Seja qual  Seja qual

for o momento de consumo, a experiência for o momento de consumo, a experiência Chips Ahoy!Chips Ahoy! Extra! Choco Rings Extra! Choco Rings quer-se divertida, comquer-se divertida, com

muita e boa energia. muita e boa energia. 

As bolachas As bolachas Chips Ahoy! Extra! Choco Rings Chips Ahoy! Extra! Choco Rings estão disponíveis no estão disponíveis no formato de 176gformato de 176g com um  com um PVPRPVPR

de 2,49€.de 2,49€.
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