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CORES, BRILHO E UM TOQUE ARTÍSTICO: ESTES SÃO OSCORES, BRILHO E UM TOQUE ARTÍSTICO: ESTES SÃO OS
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CRIATIVOCRIATIVO

A marca especialista em papelaria propõe uma seleção de essenciais para acertar em cheio nosA marca especialista em papelaria propõe uma seleção de essenciais para acertar em cheio nos

presentes de Natal daqueles que queiram explorar a sua criatividade.presentes de Natal daqueles que queiram explorar a sua criatividade.

O que seria do ser humano sem uma boa dose de O que seria do ser humano sem uma boa dose de criatividadecriatividade? O poder de imaginar e desenvolver? O poder de imaginar e desenvolver

projetos de forma original é algo que faz parte de todos desde a infância, e alguns conseguemprojetos de forma original é algo que faz parte de todos desde a infância, e alguns conseguem

conservá-lo até à idade adulta, conservá-lo até à idade adulta, dando espaço ao “artista” que há em sidando espaço ao “artista” que há em si . Neste Natal, a . Neste Natal, a BICBIC apostaaposta

em em despertar a criatividade de todos os adultosdespertar a criatividade de todos os adultos, oferecendo produtos cheios de cor e brilho, e, oferecendo produtos cheios de cor e brilho, e

ferramentas imprescindíveis para criar e imaginar em papel, libertando o artista interior.ferramentas imprescindíveis para criar e imaginar em papel, libertando o artista interior.  

Para os que praticam o Para os que praticam o letteringlettering e desenham letras como se fossem obras de arte; para os que e desenham letras como se fossem obras de arte; para os que

gostam de organizar a sua agenda decorando-a; para os que registam o seu estado de espíritogostam de organizar a sua agenda decorando-a; para os que registam o seu estado de espírito

através do através do bulletbullet jornal jornal; para todos os ; para todos os artistas escondidosartistas escondidos que não conhecem o seu talento… a que não conhecem o seu talento… a

BICBIC propõepropõe uma gama de produtos ideais para criar uma gama de produtos ideais para criar autênticas obras de arteautênticas obras de arte . Além disso, a marca. Além disso, a marca

volta a apresentar uma seleção de volta a apresentar uma seleção de clássicos clássicos que ao longo dos anos têm acompanhado adultos eque ao longo dos anos têm acompanhado adultos e

estudantes, e que continuam a estar na lista dos favoritos.   estudantes, e que continuam a estar na lista dos favoritos.   

A A BICBIC  apresenta  apresenta uma seleção dos produtos de papelaria mais brilhantes e natalícios parauma seleção dos produtos de papelaria mais brilhantes e natalícios para

celebrares esta quadra de modo super criativo:celebrares esta quadra de modo super criativo: 

BICBIC  4 Cores Shine (3 unidades) 4 Cores Shine (3 unidades)

As 3 esferográ�cas BICAs 3 esferográ�cas BIC  4 Cores Shine que compõem este pack apesentam-se nos tons de ouro 4 Cores Shine que compõem este pack apesentam-se nos tons de ouro

rosa, prateado e dourado. Brilhantes e elegantes, são uma revisitação em versão metalizada dasrosa, prateado e dourado. Brilhantes e elegantes, são uma revisitação em versão metalizada das

famosas BICfamosas BIC  4 Cores. Um design lendário com um corpo redondo que facilita a escrita, um clip 4 Cores. Um design lendário com um corpo redondo que facilita a escrita, um clip

lateral e os característicos botões de seleção. Inclui 4 pontas médias de 1,0mm em azul, vermelho,lateral e os característicos botões de seleção. Inclui 4 pontas médias de 1,0mm em azul, vermelho,

verde e preto, para uma escrita nítida, precisa e colorida. Fabricadas na Europa, as esferográ�casverde e preto, para uma escrita nítida, precisa e colorida. Fabricadas na Europa, as esferográ�cas

BICBIC  4 Cores metalizadas caracterizam-se pela sua inigualável qualidade. Para muitos é uma 4 Cores metalizadas caracterizam-se pela sua inigualável qualidade. Para muitos é uma

verdadeira ferramenta de trabalho - estudantes de todas as idades utilizam-nas nos seusverdadeira ferramenta de trabalho - estudantes de todas as idades utilizam-nas nos seus

apontamentos e são muitos os artistas que as utilizam para as suas criações. apontamentos e são muitos os artistas que as utilizam para as suas criações. 

Preço: 5,59€Preço: 5,59€

BICBIC  Cristal® Shine (4 unidades)  Cristal® Shine (4 unidades) 

Marcel Bich inventou a esferográ�ca BICMarcel Bich inventou a esferográ�ca BIC  Cristal em 1950, um marco que revolucionou a forma de Cristal em 1950, um marco que revolucionou a forma de

escrever graças ao seu trio infalível: uma ponta, uma bola perfeitamente esférica e tinta de altaescrever graças ao seu trio infalível: uma ponta, uma bola perfeitamente esférica e tinta de alta

qualidade fabricada nos centros de produção BICqualidade fabricada nos centros de produção BIC . Atualmente, trata-se da caneta da marca mais. Atualmente, trata-se da caneta da marca mais

vendida do mundo. Este blister contém duas versões Shine da esferográ�ca BICvendida do mundo. Este blister contém duas versões Shine da esferográ�ca BIC  Cristal Original, Cristal Original,

decoradas em tom de dourado (a de tinta azul) e em prateado (a de tinta preta). A tecnologia dedecoradas em tom de dourado (a de tinta azul) e em prateado (a de tinta preta). A tecnologia de

vanguarda utilizada no design e fabrico da bola de 1,00mm desta esferográ�ca permite desfrutar devanguarda utilizada no design e fabrico da bola de 1,00mm desta esferográ�ca permite desfrutar de

um �uxo de tinta uniforme e um traço médio de 0,32mm de espessura. Além disso, a sua tinta secaum �uxo de tinta uniforme e um traço médio de 0,32mm de espessura. Além disso, a sua tinta seca

instantaneamente, o que permite escrever até 3km sem manchas. O seu design hexagonal é uminstantaneamente, o que permite escrever até 3km sem manchas. O seu design hexagonal é um

ícone da marca: uma autêntica BICícone da marca: uma autêntica BIC do princípio ao �m.do princípio ao �m.

Preço: 4,99€Preço: 4,99€

BIC® 4 Cores Party BIC® 4 Cores Party  

Todos necessitamos de um toque de brilho nas nossas vidas e esta esferográ�ca proporciona-oTodos necessitamos de um toque de brilho nas nossas vidas e esta esferográ�ca proporciona-o

sempre. Este Natal, a BIC® 4 Cores Party é uma das protagonistas da cena, vestindo-se de dourado esempre. Este Natal, a BIC® 4 Cores Party é uma das protagonistas da cena, vestindo-se de dourado e

adicionando um toque de purpurina à sua forma icónica, para um efeito elegante e muito festivo.adicionando um toque de purpurina à sua forma icónica, para um efeito elegante e muito festivo.

Trata-se do design clássico da BIC® 4 Cores, em azul, vermelho, verde e preto, agora com um corpoTrata-se do design clássico da BIC® 4 Cores, em azul, vermelho, verde e preto, agora com um corpo

redondo dourado texturizado com efeito congelado, mas com os mesmos clips e botões de seleçãoredondo dourado texturizado com efeito congelado, mas com os mesmos clips e botões de seleção

característicos. Pode mudar-se de cor sem se mudar de esferográ�ca e é perfeita para classi�car ascaracterísticos. Pode mudar-se de cor sem se mudar de esferográ�ca e é perfeita para classi�car as

tarefas por cores ou criar um ‘bullet journal’. Cada uma das suas quatro pontas médias de 1,00mmtarefas por cores ou criar um ‘bullet journal’. Cada uma das suas quatro pontas médias de 1,00mm

oferece 2km de escrita precisa. Inovadora desde sempre, os fãs de BIC® 4 Cores utilizam estaoferece 2km de escrita precisa. Inovadora desde sempre, os fãs de BIC® 4 Cores utilizam esta

esferográ�ca há décadas.esferográ�ca há décadas.

Preço: 3,99€Preço: 3,99€

BIC® Intensity™ Permanent Markers Metallic Colours (5 unidades) BIC® Intensity™ Permanent Markers Metallic Colours (5 unidades) 

Perfeitos para fazer brilhar qualquer criação. Ideais para todo o tipo de passatempos artísticos,Perfeitos para fazer brilhar qualquer criação. Ideais para todo o tipo de passatempos artísticos,

decorar e fazer atividades manuais, os marcadores permanentes metálicos BIC® Intensity™decorar e fazer atividades manuais, os marcadores permanentes metálicos BIC® Intensity™

aportam um estilo audaz e brilhante a qualquer projeto. Cada marcador vem equipado com umaaportam um estilo audaz e brilhante a qualquer projeto. Cada marcador vem equipado com uma

ponta �na perfeita para os trabalhos de detalhe e um punho de borracha macia anti deslizante queponta �na perfeita para os trabalhos de detalhe e um punho de borracha macia anti deslizante que

assegura controlo e conforto. A tampa de pressão exclusiva evita que seque e garante a máximaassegura controlo e conforto. A tampa de pressão exclusiva evita que seque e garante a máxima

duração do produto. A tinta livre de ácido e de baixo odor é capaz de marcar tanto superfíciesduração do produto. A tinta livre de ácido e de baixo odor é capaz de marcar tanto superfícies

porosas claras como escuras. Com 5 cores metálicas brilhantes disponíveis, trazem uma novaporosas claras como escuras. Com 5 cores metálicas brilhantes disponíveis, trazem uma nova

dimensão aos desenhos, projetos de arte e cartões de natal para familiares e amigos.dimensão aos desenhos, projetos de arte e cartões de natal para familiares e amigos.

Preço: 7,49€Preço: 7,49€

BIC® Intensity™ Dual Tip Marcador (6 unidades) BIC® Intensity™ Dual Tip Marcador (6 unidades) 

BIC® Intensity™ acredita que a criatividade habita no interior de todos e que não está apenasBIC® Intensity™ acredita que a criatividade habita no interior de todos e que não está apenas

reservada aos ‘artistas’. Como tal, apresenta BIC® Intensity™ Dual Tip Marcador, 6 marcadores dereservada aos ‘artistas’. Como tal, apresenta BIC® Intensity™ Dual Tip Marcador, 6 marcadores de

cores para adultos. Trata-se de um marcador de ponta dupla para colorir, uma combinação de umacores para adultos. Trata-se de um marcador de ponta dupla para colorir, uma combinação de uma

ponta de pincel e um marcador �no muito versátil. Pode ajustar-se a espessura da ponta paraponta de pincel e um marcador �no muito versátil. Pode ajustar-se a espessura da ponta para

colorir áreas grandes, fazer modernos projetos de caligra�a ou diversos efeitos estilísticos. Girandocolorir áreas grandes, fazer modernos projetos de caligra�a ou diversos efeitos estilísticos. Girando

o marcador, encontra-se o outro extremo para criar linhas de 0,5mm. É ideal para escrever e coloriro marcador, encontra-se o outro extremo para criar linhas de 0,5mm. É ideal para escrever e colorir

com detalhe já que foi concebido para trabalhos de alta precisão. Todas as pontas possuem acom detalhe já que foi concebido para trabalhos de alta precisão. Todas as pontas possuem a

mesma tinta à base de água em 6 cores vivas (preto, azul, verde, amarelo, vermelho e rosa) quemesma tinta à base de água em 6 cores vivas (preto, azul, verde, amarelo, vermelho e rosa) que

aportam beleza a todas as criações.aportam beleza a todas as criações.

Preço: 6,99€Preço: 6,99€

Os materiais de escrita BIC® encontram-se disponíveis nos pontos de venda habituais.Os materiais de escrita BIC® encontram-se disponíveis nos pontos de venda habituais.
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