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Vulcano lança página oficial no Facebook 

 

 

Lisboa, 16 de setembro de 2014 – A Vulcano, marca portuguesa líder em soluções de água quente e 

solar térmico, lança a sua página oficial no Facebook, com o objetivo de criar um maior grau de 

proximidade com os consumidores. 

 

Para Nadi Batalha, Coordenadora de Marketing da Vulcano, “o nosso intuito é envolver os portugueses 

no universo Vulcano, partilhando as últimas notícias, produtos, passatempos e novidades, através de 

uma comunicação dinâmica e interativa. Somos uma marca portuguesa muito acarinhada e presente na 

vida das pessoas, pelo que temos a certeza que o lançamento da nossa página será um sucesso.” 

 

A Vulcano, com a implementação desta ferramenta de Social Media 2.0, pretende também 

disponibilizar um conjunto de aplicações para toda a família, desde um simulador de poupança para 

reduzir as contas mensais a jogos infantis didáticos. 

 

Com o lançamento da página, e para fomentar uma maior interação, será lançado também um 

passatempo no Facebook que terá como prémio um fim de semana para duas pessoas no H2otel. Este 

é um hotel situado no Parque Natural da Serra da Estrela, cujo conceito reflete os valores da marca 

portuguesa Vulcano, tais como ecologia, poupança energética e preocupação com o conforto. 

 

 

Siga a página da Vulcano em www.facebook.com/VulcanoPortugal 

 

Para mais informação, consulte o site da Vulcano www.vulcano.pt  

 
 
Sobre a Vulcano 
 
 

Fundada em Portugal em 1977, a Vulcano é responsável pelo desenvolvimento, fabrico e 

comercialização de uma completa e variada gama de produtos: esquentadores e termoacumuladores, 

caldeiras e aquecimento central, bombas de calor e solar, que oferecem a melhor solução de água 

quente para consumo sanitário e para aquecimento central. Todas estas inovações são referências de 

mercado, cada uma no seu tempo mas com uma característica comum: a confiança depositada pelo 

mercado, confiança essa que se traduz nos resultados obtidos - a liderança no mercado de 

http://www.facebook.com/VulcanoPortugal
http://www.vulcano.pt/
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esquentadores, caldeiras, e painéis solares térmicos. Para os anos vindouros, a Vulcano continua a 

apostar nestes negócios, fazendo jus à sua imagem de marca " Vulcano - Soluções de Água Quente ". 

 

Contacto para informações gerais:  

info.vulcano@pt.bosch.com  
 

Contacto para imprensa:  

Vulcano 
Nadi Batalha 
Tel.: 21 850 0340  
E-mail: nadi.batalha@pt.bosch.com 
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