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GALLO LANÇA AS LATAS “SOMA”, UMA NOVA EDIÇÃOGALLO LANÇA AS LATAS “SOMA”, UMA NOVA EDIÇÃO
COLECIONÁVEL E LIMITADACOLECIONÁVEL E LIMITADA

“O todo é maior que a soma das suas partes”, é o mote da nova edição das Latas SOMA Gallo - uma“O todo é maior que a soma das suas partes”, é o mote da nova edição das Latas SOMA Gallo - uma

gama colecionável e limitada de Azeite Virgem Extra - que representa a celebração de todos osgama colecionável e limitada de Azeite Virgem Extra - que representa a celebração de todos os

elementos que constituem a marca. elementos que constituem a marca. 

Gallo é maior do que a soma das partes que a compõe e que fazem dela a primeira marcaGallo é maior do que a soma das partes que a compõe e que fazem dela a primeira marca

portuguesa de azeite no mundo. É a soma das origens que vão desde os Socalcos do Norte,portuguesa de azeite no mundo. É a soma das origens que vão desde os Socalcos do Norte,

passando pelas Lezírias até às Planícies do Sul. É a soma de todos os seus consumidores,passando pelas Lezírias até às Planícies do Sul. É a soma de todos os seus consumidores,

colaboradores e produtores. É também a soma dos seus produtos: desde o azeite até ao vinagre,colaboradores e produtores. É também a soma dos seus produtos: desde o azeite até ao vinagre,

incluindo o piri-piri. incluindo o piri-piri. 

É a união de todas as suas partes que permite a Gallo continuar a estar presente nas casas eÉ a união de todas as suas partes que permite a Gallo continuar a estar presente nas casas e

cozinhas de milhares de consumidores.cozinhas de milhares de consumidores.

Dado o seu formato icónico, as latas SOMA revelam-se indicadas tanto para quem gosta deDado o seu formato icónico, as latas SOMA revelam-se indicadas tanto para quem gosta de

colecionismos como para quem procura um presente especial, sobretudo na época festiva que secolecionismos como para quem procura um presente especial, sobretudo na época festiva que se

aproxima, o Natal. aproxima, o Natal. 

As latas SOMA encontram-se disponíveis em hiper e supermercados, com o PVP Recomendado deAs latas SOMA encontram-se disponíveis em hiper e supermercados, com o PVP Recomendado de

3,99€ (500ml).3,99€ (500ml).
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