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CARTA DO PAI NATALCARTA DO PAI NATAL

Um dos Um dos maiores mistérios do Mundomaiores mistérios do Mundo está situado na montanha mais alta e recôndita do planeta está situado na montanha mais alta e recôndita do planeta

Terra… é no Chalé Polar que vive um velhinho muito especial que ostenta uma imponente e longaTerra… é no Chalé Polar que vive um velhinho muito especial que ostenta uma imponente e longa

barba branca… ele tem um poder incrível, o melhor que pode existir, o de trazer felicidade, paz ebarba branca… ele tem um poder incrível, o melhor que pode existir, o de trazer felicidade, paz e

alegria para todos!alegria para todos!

Sejam eles miúdos ou graúdos, um pouco por todo o Mundo ninguém escapa Sejam eles miúdos ou graúdos, um pouco por todo o Mundo ninguém escapa à magia do Paià magia do Pai

NatalNatal ..

A Carta do Pai Natal®, escrita com muito A Carta do Pai Natal®, escrita com muito amoramor, chega dentro de uma “Caixa Secreta” que esconde, chega dentro de uma “Caixa Secreta” que esconde

magia, mistério, jogos e artefactos fascinantesmagia, mistério, jogos e artefactos fascinantes… vídeos cinematográ�cos com tarefas secretas… vídeos cinematográ�cos com tarefas secretas

personalizadas envolvem por completo as crianças neste mundo mágico repleto de aventura!personalizadas envolvem por completo as crianças neste mundo mágico repleto de aventura!

Uma lembrança única, que deixará memórias que perduram no tempoUma lembrança única, que deixará memórias que perduram no tempo… A intensidade de… A intensidade de

emoções vivida nesta época alegra e aquece o coração de todos os meninos e meninas, elesemoções vivida nesta época alegra e aquece o coração de todos os meninos e meninas, eles

saberão que o Pai Natal os conhece e estão na sua lista de crianças a visitar.saberão que o Pai Natal os conhece e estão na sua lista de crianças a visitar.

O texto da Carta do Pai Natal® é completamente personalizado de forma individual, não há duasO texto da Carta do Pai Natal® é completamente personalizado de forma individual, não há duas

cartas iguais pois cada menino ou menina é um ser único. Para que seja mais intimista,cartas iguais pois cada menino ou menina é um ser único. Para que seja mais intimista,

solicitamos alguns elementos da criança que irão enriquecer o conteúdo, não esquecendo asolicitamos alguns elementos da criança que irão enriquecer o conteúdo, não esquecendo a

transmissão de valores e uma interação permanente com a criança, que receberá algo transmissão de valores e uma interação permanente com a criança, que receberá algo mágico emágico e

muito especialmuito especial ..

Impressa em papel de grande qualidade, a Carta do Pai Natal® chegará num elegante envelopeImpressa em papel de grande qualidade, a Carta do Pai Natal® chegará num elegante envelope

vermelho com um selo o�cial do Posto de Correio, dentro de uma pequena Caixa estampada comvermelho com um selo o�cial do Posto de Correio, dentro de uma pequena Caixa estampada com

vários “selos” de correio Natal, endereçada à sua criança. No interior, para além da carta, terá umvários “selos” de correio Natal, endereçada à sua criança. No interior, para além da carta, terá um

Certi�cado O�cial de Boa Criança personalizado e um Link para acesso aos vários vídeos onde o PaiCerti�cado O�cial de Boa Criança personalizado e um Link para acesso aos vários vídeos onde o Pai

Natal se envolve numa verdadeira aventura com as crianças convidando-as a realizar várias TarefasNatal se envolve numa verdadeira aventura com as crianças convidando-as a realizar várias Tarefas

Secretas… artefactos como um Contador Digital de Dias para o Natal em forma de Relógio de bolso,Secretas… artefactos como um Contador Digital de Dias para o Natal em forma de Relógio de bolso,

um Dado Mágico de faces brilhantes feito em madeira na fábrica dos Duendes e ainda um pequenoum Dado Mágico de faces brilhantes feito em madeira na fábrica dos Duendes e ainda um pequeno

saco de Poção de Duende irão contagiar miúdos e graúdos a viver esta magia!saco de Poção de Duende irão contagiar miúdos e graúdos a viver esta magia!

As cartas começam a ser expedidas em meados de Novembro para garantir que,As cartas começam a ser expedidas em meados de Novembro para garantir que,

independentemente da localização que tenham, recebem antes da noite de Natal! Faça o pedido daindependentemente da localização que tenham, recebem antes da noite de Natal! Faça o pedido da

Carta do Pai Natal® para o seu menino ou menina, garantimos que vai adorar e a magia? Essa estáCarta do Pai Natal® para o seu menino ou menina, garantimos que vai adorar e a magia? Essa está

só a começar…só a começar…

Visite o Visite o FacebookFacebook, o , o InstagramInstagram e o  e o SiteSite desta iniciativa, aproveite e veja também  desta iniciativa, aproveite e veja também AQUIAQUI alguns alguns

vídeos feitos diretamente do Polo Norte.vídeos feitos diretamente do Polo Norte.
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