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MICANDY ENTREGA CESTAS DE MATERNIDADE SUPERMICANDY ENTREGA CESTAS DE MATERNIDADE SUPER
FOFINHAS PARA O SEU BEBÉFOFINHAS PARA O SEU BEBÉ

Estas cestas de maternidade da Estas cestas de maternidade da MiCandyMiCandy são o presente perfeito para oferecer no próximo baby são o presente perfeito para oferecer no próximo baby

shower. shower. O conceito consiste na venda e entrega ao domicílio de cestas de maternidade.O conceito consiste na venda e entrega ao domicílio de cestas de maternidade.

A marca de Rute Candeias foi apresentada no dia 20 de agosto através de um live nas redes sociaisA marca de Rute Candeias foi apresentada no dia 20 de agosto através de um live nas redes sociais

e fez logo sucesso. O conceito consiste na venda e entrega ao domicílio de cestas de maternidade.e fez logo sucesso. O conceito consiste na venda e entrega ao domicílio de cestas de maternidade.

Há quatro opções disponíveis: a MiCandy nuvem; a MiCandy lua; a MiCandy sol e a MiCandy sonho.Há quatro opções disponíveis: a MiCandy nuvem; a MiCandy lua; a MiCandy sol e a MiCandy sonho.

A A MiCandy nuvemMiCandy nuvem é a mais pequena e acessível. Custa 15€ e inclui toalhitas para bebé e um é a mais pequena e acessível. Custa 15€ e inclui toalhitas para bebé e um

brinquedo. brinquedo. 

A A MiCandy luaMiCandy lua �ca por 30€. Além das toalhitas e do brinquedo, a caixa traz fraldas.  �ca por 30€. Além das toalhitas e do brinquedo, a caixa traz fraldas. 

No caso daNo caso da MiCandy sol MiCandy sol o pack junta as fraldas, um brinquedo, toalhitas e um kit de cremes por o pack junta as fraldas, um brinquedo, toalhitas e um kit de cremes por

60€. 60€. 

A A MiCandy sonhoMiCandy sonho custa 100€. É a mais completa e indicada para oferecer num baby shower pela custa 100€. É a mais completa e indicada para oferecer num baby shower pela

família ou amigos mais próximos do bebé. Além dos produtos essenciais incluídos nas opçõesfamília ou amigos mais próximos do bebé. Além dos produtos essenciais incluídos nas opções

anteriores, conta com um kit manicure, termómetro e esponja para o banho, pente, escova, umanteriores, conta com um kit manicure, termómetro e esponja para o banho, pente, escova, um

conjunto de biberão, chucha e �ta.  conjunto de biberão, chucha e �ta.  

Apesar de existirem estas quatro opções de cestas, é sempre possível o cliente trocar, substituir ouApesar de existirem estas quatro opções de cestas, é sempre possível o cliente trocar, substituir ou

adicionar produtos, tornando a caixa mais personalizada e ajustada à família que vai recebê-la.adicionar produtos, tornando a caixa mais personalizada e ajustada à família que vai recebê-la.

Todos os artigos seguem em caixas de madeira decoradas. “O nosso objetivo é que as caixas seTodos os artigos seguem em caixas de madeira decoradas. “O nosso objetivo é que as caixas se

enquadrem o mais possível na decoração do quarto do bebé para que os pais possam �car comenquadrem o mais possível na decoração do quarto do bebé para que os pais possam �car com

elas para guardar alguma coisa”, explica Ana Miranda, 34 anos, formada em Gestão e uma daselas para guardar alguma coisa”, explica Ana Miranda, 34 anos, formada em Gestão e uma das

responsáveis pela MiCandy.  responsáveis pela MiCandy.  

Por enquanto as encomendas são feitas exclusivamente online, por mensagem privada, atravésPor enquanto as encomendas são feitas exclusivamente online, por mensagem privada, através

das páginas de das páginas de FacebookFacebook e  e InstagramInstagram da MiCandy. As entregas são feitas em mão no concelho de da MiCandy. As entregas são feitas em mão no concelho de

Setúbal e Palmela. Para o resto do País os pedidos seguem pelo correio. Setúbal e Palmela. Para o resto do País os pedidos seguem pelo correio. 

Quando �zer a encomenda tem duas opções hipóteses à escolha: dar a sua morada ou, se preferir,Quando �zer a encomenda tem duas opções hipóteses à escolha: dar a sua morada ou, se preferir,

enviar a morada do bebé que quer surpreender com uma cesta MiCandy. O próximo objetivo dasenviar a morada do bebé que quer surpreender com uma cesta MiCandy. O próximo objetivo das

duas jovens é lançar uma loja online, onde os clientes possam criar a sua própria MiCandy. duas jovens é lançar uma loja online, onde os clientes possam criar a sua própria MiCandy. 
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