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O meu lugar ao sol é à sombra da Vulcano 

 

 

Lisboa, 30 de junho de 2014 - No âmbito da Campanha Solar 2014, a Vulcano,  marca presença nas 

praias portuguesas, durante o mês de julho, para uma ação de ativação de marca sob o tema “O meu 

lugar ao sol é a sombra da Vulcano”.  

Esta ação será feita em parceria com a RFM e o objetivo é surpreender os portugueses pela 

originalidade, desafiando-os a tirar fotografias criativas num stand criado para o efeito.   

 

A ideia central da ação passa por convidar os participantes a deitarem-se numa caixa de areia, 

criando a ilusão de estarem em pé. Para isso, a estrutura 4m por 4m possui uma câmara fotográfica 

suspensa no ar que permite registar os momentos mais originais. Todos os que aceitem este convite 

recebem um chapéu-de-sol da marca Vulcano que materializa o conceito ““O meu lugar ao sol é a 

sombra da Vulcano”. Paralelamente, podem habilitar-se a ganhar um fim-de-semana no Zmar Eco 

Campo, tendo apenas de fazer o upload da fotografia na página de Facebook da RFM. Todas as 

semanas a foto mais votada ganha uma estadia para quatro pessoas neste resort de ecoturismo 

sustentável,  na Zambujeira do Mar.  

 

Participe com a Vulcano nos seguintes locais: 

 

-  5 e 6 Julho – Soltróia 

- 12 e 13 Julho – S. Pedro do Estoril 

- 19 e 20 Julho – S. João do Estoril 

- 26 e 27 Julho – Falésia 

 

 

Sobre a Vulcano  

 

Fundada em Portugal em 1977, a Vulcano oferece soluções de água quente, com uma gama de 

produtos para consumo sanitário e utilizações domésticas e para aquecimento central em três 

segmentos: Esquentadores, Termoacumuladores, Aquecimento Central e Solar. Uma das áreas 

prioritárias de atuação da Vulcano é a utilização de energias renováveis, nomeadamente a energia 

solar. A energia solar pode ser utilizada para obter o calor necessário para aquecer a água, com fins 

domésticos, piscinas ou fins industriais e dar apoio aos sistemas de aquecimento central. 

Recentemente, a gama foi alargada, passando a incluir também ar condicionado e bombas de calor. 
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Para mais informações sobre a Vulcano:  

info.vulcano@pt.bosch.com  

Vulcano  

Nadi Batalha  

Tel.: 21 850 0340  

E-mail: nadi.batalha@pt.bosch.com  


