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KIT GOOGOOS SUPER-HERÓIS DA GOODIS APOIAM
A FUNDAÇÃO RUI OSÓRIO DE CASTRO
A marca Goodis da Worten associou-se à Fundação Rui Osório de Castro, instituição que apoia a
oncologia pediátrica nas áreas da informação e da investigação científica, para lançar o kit superheróis. Trata-se de um pack de acessórios superdivertidos, direcionados especificamente para os mais
novos, que serve para personalizar, através de um sistema de velcro, as novas sleeves para tablets da
Goodis, designadas por Googoos.

Já disponíveis, em exclusivo, nas lojas Worten, as novas sleeves Googoos (bolsas de proteção para
tablets), estão disponíveis em quatro cores: verde, roxo, azul e rosa. Para personalizar estas sleeves
estão ainda disponíveis, nas variantes menino e menina, quatro kits básicos de acessórios e dois kits
solidários super-heróis. Estes últimos inspirados nas crianças com cancro que são, no fundo, verdadeiros
super-heróis.

“Porque as crianças são os verdadeiros super-heróis, associámo-nos à Fundação Rui Osório de Castro
para criar, em sua homenagem, esta nova linha infantil”, explica Mafalda Côrte-Real, responsável de
marketing da Goodis, esclarecendo que “este projeto solidário vem dar mais cor à gama da Goodis, mas,
sobretudo, contribuirá para angariar fundos, para a Fundação continuar a desenvolver o seu trabalho de
intervenção na área da pediatria oncológica.”

As sleeves Googoos (7-8’’ e 9-10’’) custam entre 19,99€ e 22,99€. Os kits de acessórios estão à venda
por 9,99€. Por cada compra de um kit super-heróis solidários, 1€ reverte a favor da Fundação Rui Osório
de Castro. As verbas angariadas serão aplicadas nos projetos desenvolvidos pela Fundação na área da
oncologia pediátrica.

Conheça a linha Googoos em primeira mão com esta curta-metragem: http://mab.to/mx8WbGoZM
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