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CONTINENTE VOLTA A OFERECER CHEQUES-PRENDA AOSCONTINENTE VOLTA A OFERECER CHEQUES-PRENDA AOS
PRIMEIROS BEBÉS DO ANOPRIMEIROS BEBÉS DO ANO

Pelo segundo ano consecutivo, o ‘Continente do Bebé’ ofereceu cheques-prenda, no valor de 250€Pelo segundo ano consecutivo, o ‘Continente do Bebé’ ofereceu cheques-prenda, no valor de 250€

em artigos da marca, aos primeiros bebés nascidos nos diferentes distritos portugueses em 2022,em artigos da marca, aos primeiros bebés nascidos nos diferentes distritos portugueses em 2022,

com o objetivo de reforçar aquilo que a marca tem feito ao longo de mais de 35 anos – estar pertocom o objetivo de reforçar aquilo que a marca tem feito ao longo de mais de 35 anos – estar perto

das famílias portuguesas.das famílias portuguesas.

Em cada distrito, o Continente fez chegar ao hospital/maternidade da região o respetivo cheque-Em cada distrito, o Continente fez chegar ao hospital/maternidade da região o respetivo cheque-

prenda que a família poderá utilizar em produtos da marca ‘Continente do Bebé’, durante todo oprenda que a família poderá utilizar em produtos da marca ‘Continente do Bebé’, durante todo o

ano. No total, foram presenteadas cerca de duas dezenas de famílias, para que nada falte aos maisano. No total, foram presenteadas cerca de duas dezenas de famílias, para que nada falte aos mais

pequenos naquele que se pretende que seja “um bom começo”. pequenos naquele que se pretende que seja “um bom começo”. 

Lançada no início de 2021, ‘Continente do Bebé’ é uma marca especializada em produtos deLançada no início de 2021, ‘Continente do Bebé’ é uma marca especializada em produtos de

alimentação, higiene e limpeza para o bebé, pensados e adaptados a cada etapa de crescimento,alimentação, higiene e limpeza para o bebé, pensados e adaptados a cada etapa de crescimento,

com todas as preocupações relativas à qualidade, e�cácia, preço competitivo, sabor, segurança ecom todas as preocupações relativas à qualidade, e�cácia, preço competitivo, sabor, segurança e

sustentabilidade.   No ano passado, a marca ultrapassou os 15 milhões de euros em vendas, comsustentabilidade.   No ano passado, a marca ultrapassou os 15 milhões de euros em vendas, com

mais de 850 mil clientes �delizados. mais de 850 mil clientes �delizados. 

A marca lançou recentemente o A marca lançou recentemente o Clube Continente do BebéClube Continente do Bebé, que vai acompanhar as várias fases da, que vai acompanhar as várias fases da

vida dos bebés e dar acesso exclusivo a descontos em Cartão Continente, novidades e conteúdosvida dos bebés e dar acesso exclusivo a descontos em Cartão Continente, novidades e conteúdos

especí�cos, elaborados em parceria com especialistas, que acompanham o nascimento do bebéespecí�cos, elaborados em parceria com especialistas, que acompanham o nascimento do bebé

até aos 36 meses. A inscrição é gratuita e está acessível a todos os pais, mães e cuidadores.até aos 36 meses. A inscrição é gratuita e está acessível a todos os pais, mães e cuidadores.

Mundo pais & �lhosMundo pais & �lhos
Direitos autorais © 2022 Todos os direitos reservadosDireitos autorais © 2022 Todos os direitos reservados

SOBRESOBRE SUPERMERCADOSSUPERMERCADOS

2727

JanJan

Mundo pais & �lhosMundo pais & �lhos INÍCIOINÍCIO SOBRESOBRE     

https://www.mundopaisfilhos.com/
https://www.mundopaisfilhos.com/supermercados
https://feed.continente.pt/gravidez-bebe/clube-continente-bebe
https://www.mundopaisfilhos.com/sobre
https://www.mundopaisfilhos.com/supermercados
https://www.mundopaisfilhos.com/
https://www.mundopaisfilhos.com/
https://www.mundopaisfilhos.com/sobre

