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Vulcano lança campanha para esquentadores da 

gama Sensor 
 

“Poupe no gás e na água, mas não poupe no grau de apoio à nossa 

seleção” 
 

Lisboa, 13 de fevereiro de 2014 – Quer ir ao Mundial de Futebol no Brasil? A Vulcano, marca 

portuguesa líder em soluções de água quente e solar térmico, vai lançar, de 15 de fevereiro a 15 de 

maio, a campanha “Mundial da Poupança Vulcano”, onde oferece três viagens ao Brasil para apoiar 

Portugal. Para isso, os consumidores têm de adquirir um esquentador Sensor e afinar a voz pela 

seleção. 

 

Sob o mote “Poupe no gás e na água mas não poupe no grau de apoio à nossa seleção” a campanha 

promove os esquentadores Sensor, reforçando a portugalidade da marca e o orgulho que tem na 

equipa nacional A iniciativa será divulgada através de campanha multimeios com forte presença em 

rádio e no ponto de venda. 

 

A gama Sensor, através da sua tecnologia termostática, permite seleccionar a temperatura desejada 

grau a grau, mantendo-a estável ao longo da utilização sem junção de água fria. Esta característica, 

para além de garantir o conforto térmico, permite uma poupança de gás até 35% e a redução do 

consumo de água até 60 litros por dia. Paralelamente, os esquentadores da gama Sensor apresentam 

um valor reduzido de potência mínima, proporcionando uma poupança energética adicional.  

 

Para participarem no passatempo, os interessados têm de comprar um esquentador da gama Sensor, 

altamente eficiente e inovador na redução dos consumos energéticos. Após a aquisição do 

equipamento, basta fazer o registo no microsite da campanha www.mundialdapoupancavulcano.pt, 

onde serão desafiados a gravar um relato de futebol de 15 segundos, usando as palavras “Vulcano” e 

“Esquentador e/ou Sensor”. Os três relatos com mais votos no microsite Vulcano, ganham 1 viagem ao 

Mundial 2014 no Brasil para apoiar a Seleção Nacional. 

 

Para mais informações, por favor consulte: www.mundialdapoupancavulcano.pt 

 

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 actuação 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. 

http://www.mundialdapoupancavulcano.pt/
http://www.mundialdapoupancavulcano.pt/
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Contacto para informações gerais:  

info@vulcano.pt  

 

Contacto para imprensa:  

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