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A partir de agora, quem adquirir o jogo vai divertir-se com as novas mensagens presentes naA partir de agora, quem adquirir o jogo vai divertir-se com as novas mensagens presentes na

mítica Caixa da Comunidade, escolhidas numa votação pública que envolveu os fãs de todo omítica Caixa da Comunidade, escolhidas numa votação pública que envolveu os fãs de todo o

mundo.mundo.

Durante o período de março a maio de 2020 vs março a maio de 2019*, a categoria de jogos deDurante o período de março a maio de 2020 vs março a maio de 2019*, a categoria de jogos de

mesa cresceu em Portugal 17,5% face ao mesmo período de 2019. Além disso, durante estemesa cresceu em Portugal 17,5% face ao mesmo período de 2019. Além disso, durante este

mesmo período, as vendas de jogos de mesa da Hasbro Gaming cresceram acima do mercado,mesmo período, as vendas de jogos de mesa da Hasbro Gaming cresceram acima do mercado,

aumentando em 20,3%.aumentando em 20,3%.

Conforme anunciado no início de 2021, e após um ano sem precedentes que transformouConforme anunciado no início de 2021, e após um ano sem precedentes que transformou

completamente o sentido de comunidade, Monopoly apresenta uma nova edição, cujo baralho decompletamente o sentido de comunidade, Monopoly apresenta uma nova edição, cujo baralho de

cartas da Caixa da Comunidade apresenta novas mensagens escolhidas pelos fãs de todo ocartas da Caixa da Comunidade apresenta novas mensagens escolhidas pelos fãs de todo o

mundo. mundo. 

A partir de agora, quem adquirir o jogo vai divertir-se com as novas mensagens contidas na míticaA partir de agora, quem adquirir o jogo vai divertir-se com as novas mensagens contidas na mítica

Caixa da Comunidade. “Você ajudou a sua vizinha a carregar as compras. Ela faz-lhe o almoço paraCaixa da Comunidade. “Você ajudou a sua vizinha a carregar as compras. Ela faz-lhe o almoço para

agradecer. RECEBA M20”; “Você foi à lavagem de carros para angariar fundos para a escola... eagradecer. RECEBA M20”; “Você foi à lavagem de carros para angariar fundos para a escola... e

esqueceu-se de fechar as janelas do carro! PAGUE M100”; Você organiza uma festa no bairro paraesqueceu-se de fechar as janelas do carro! PAGUE M100”; Você organiza uma festa no bairro para

que as pessoas se possam conhecer melhor. RECEBA M10 DE CADA JOGADOR”. Estas são algumasque as pessoas se possam conhecer melhor. RECEBA M10 DE CADA JOGADOR”. Estas são algumas

das mensagens que podem ser encontradas na renovada Caixa da Comunidade do Monopólio. das mensagens que podem ser encontradas na renovada Caixa da Comunidade do Monopólio. 

Em março passado, o jogo desa�ou os fãs a renovar as cartas da Caixa da Comunidade. Através deEm março passado, o jogo desa�ou os fãs a renovar as cartas da Caixa da Comunidade. Através de

uma campanha digital, os fãs de todo o mundo foram chamados para ajudar o Mr. Monopoly auma campanha digital, os fãs de todo o mundo foram chamados para ajudar o Mr. Monopoly a

atualizar as 16 cartas da Caixa da Comunidade e a revelar qual a preferência relativamente ao novoatualizar as 16 cartas da Caixa da Comunidade e a revelar qual a preferência relativamente ao novo

baralho. Os fãs votaram e o resultado está lançado, com esta nova edição do jogo. As cartasbaralho. Os fãs votaram e o resultado está lançado, com esta nova edição do jogo. As cartas

vencedoras podem ser consultadas vencedoras podem ser consultadas onlineonline e o Mr. Monopoly agradece a participação de todos ose o Mr. Monopoly agradece a participação de todos os

portugueses! portugueses! 

Monopoly, o lendário jogo da Hasbro Gaming, uma das empresas líderes no setor, tem mais de milMonopoly, o lendário jogo da Hasbro Gaming, uma das empresas líderes no setor, tem mais de mil

milhões de jogadores em 114 países diferentes. A empresa anunciou que durante o período demilhões de jogadores em 114 países diferentes. A empresa anunciou que durante o período de

março a maio de 2020 vs março a maio de 2019*, a categoria de jogos de mesa cresceu em Portugalmarço a maio de 2020 vs março a maio de 2019*, a categoria de jogos de mesa cresceu em Portugal

17,5% face ao mesmo período de 2019. Além disso, durante este mesmo período, as vendas de jogos17,5% face ao mesmo período de 2019. Além disso, durante este mesmo período, as vendas de jogos

de mesa da Hasbro Gaming cresceram acima do mercado, aumentando em 20,3%. de mesa da Hasbro Gaming cresceram acima do mercado, aumentando em 20,3%. 

**  Fonte GFK GroupFonte GFK Group
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