Matosinhos, 07 de janeiro de 2019

CONTINENTE APRESENTA CAMPANHA
A PENSAR EM TODAS AS MAMÃS



A Fuel é a agência responsável por esta campanha do Continente

A campanha já está no ar, em televisões generalistas e em canais Pay TV

Com o Novo Ano chegam também novas campanhas e para o Continente é sinal de que a Feira do Bebé
está de regresso. De 7 a 27 de janeiro, o convite é dirigido aos pais: visitar todas as lojas da marca para
conhecerem as novidades em produtos para os seus bebés. O convite chega agora a casa dos portugueses
na nova campanha do Continente.
A pensar em todas as mamãs que abraçam o maior desafio das suas vidas, ser mãe, o Continente,
juntamente com a Fuel, apresenta um filme publicitário com o mote “Quando nasce um bebé, nasce uma
mãe”. A campanha apresenta, num tom emotivo e intimista, algumas das situações do dia a dia de uma
mãe de um recém-nascido. As perguntas dos familiares e amigos sempre direcionadas ao bebé também
podem ser interpretadas sob a perspetiva da mãe. Sabendo que esta é uma fase exigente para tantas
famílias, o Continente posiciona-se lado a lado das mães, facilitando-lhes o dia a dia com soluções úteis e
práticas que precisam para o seu bebé, ajudando a tornar este momento ainda mais especial.
O Continente surge, uma vez mais, com uma campanha de proximidade, na qual demonstra uma realidade
das atuais famílias portuguesas e transmite o seu contínuo apoio aos papás e mamãs, enquanto a sua loja
de referência para esta nova fase das suas vidas.
Visualize a campanha aqui: https://youtu.be/JMhIN0iXAhw

O Continente é a marca de retalho alimentar da Sonae MC. Com 30 anos de
existência, foi a primeira cadeia de hipermercados a instalar-se em Portugal
e conta atualmente com mais de 270 lojas. As linhas de ação da cadeia são a
orientação para o consumidor, os preços baixos, uma forte dinâmica
promocional, a qualidade e a variedade dos produtos e serviços. Saiba mais
em www.continente.pt
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