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HÁ UM GELADO QUE VAI VOLTAR AO CARTAZ DA OLÁ JÁ NOHÁ UM GELADO QUE VAI VOLTAR AO CARTAZ DA OLÁ JÁ NO
PRÓXIMO ANO E A ESCOLHA É SUA!!PRÓXIMO ANO E A ESCOLHA É SUA!!

Para dar mais sabor ao novo ano, a Olá deixa nas mãos dos portugueses uma escolha difícil: qual éPara dar mais sabor ao novo ano, a Olá deixa nas mãos dos portugueses uma escolha difícil: qual é

o gelado clássico que irá regressar ao cartaz da marca? A votação já está a decorrer na página deo gelado clássico que irá regressar ao cartaz da marca? A votação já está a decorrer na página de

InstagramInstagram da Olá e termina em breve.  da Olá e termina em breve. 

«Ao olhar para os últimos 62 anos da marca, estamos certos de que os gelados Olá remetem para«Ao olhar para os últimos 62 anos da marca, estamos certos de que os gelados Olá remetem para

boas memórias e, por essa mesma razão, com o objetivo de estar cada vez mais próximos dosboas memórias e, por essa mesma razão, com o objetivo de estar cada vez mais próximos dos

nossos consumidores, queremos recordar alguns dos clássicos que marcaram as várias gerações,nossos consumidores, queremos recordar alguns dos clássicos que marcaram as várias gerações,

dando-lhes a oportunidade de escolher qual deles regressa do seu imaginário para alimentar novosdando-lhes a oportunidade de escolher qual deles regressa do seu imaginário para alimentar novos

momentos», refere, em comunicado, Bernardo Mello, diretor de Marketing da Olá.momentos», refere, em comunicado, Bernardo Mello, diretor de Marketing da Olá.

Do sabor refrescante de limão do Fizz ao morango num formato inconfundível de um Pé, passandoDo sabor refrescante de limão do Fizz ao morango num formato inconfundível de um Pé, passando

pela explosão dos três tipos de chocolate e biscoito do Feast, há opções para todos os gostos. pela explosão dos três tipos de chocolate e biscoito do Feast, há opções para todos os gostos. 

E para animar a votação, a Rádio Comercial junta-se a esta batalha, com cada locutor a lutar peloE para animar a votação, a Rádio Comercial junta-se a esta batalha, com cada locutor a lutar pelo

seu gelado favorito – Nuno Markl pelo Fizz, Vasco Palmeirim pelo Feast e Pedro Ribeiro pelo Pé.seu gelado favorito – Nuno Markl pelo Fizz, Vasco Palmeirim pelo Feast e Pedro Ribeiro pelo Pé.

A votação decorre até esta sexta-feira, dia 12 de novembro e é muito fácil: é só colocar o EmojiA votação decorre até esta sexta-feira, dia 12 de novembro e é muito fácil: é só colocar o Emoji

correspondente nos comentários.correspondente nos comentários.
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