
 

 

 
COMUNICADO DE IMPRENSA 

Lisboa, 12.08.2020 

 

Nova campanha ‘Aqui há BECKEN’ em vigor até 3 de setembro 

PREPARE RECEITAS COMO UM VERDADEIRO CHEF 

COM A BECKEN E A PESCANOVA 

 

 “Nunca te deu para cozinhar e agora fazes receitas Pescanova? Aqui há BECKEN.” é o mote da nova campanha, em parceria 

com a Pescanova 

 Na compra de uma seleção de produtos de preparação de alimentos da marca BECKEN, os clientes recebem de oferta uma 

caderneta com vales de desconto no valor de 20€ em produtos Pescanova 

 Oferta válida de 17 de agosto a 3 de setembro, em exclusivo nas lojas Worten e em worten.pt  

 

A pensar naqueles que estão a dar os primeiros passos na cozinha, a BECKEN juntou-se à Pescanova com uma campanha que vai ajudar 

a criar e a preparar receitas como um autêntico Chef. “Nunca te deu para cozinhar e agora fazes receitas Pescanova? Aqui há BECKEN.” 

é o mote desta ação exclusiva da Worten que arranca a 17 de agosto e será comunicada em folheto, nas lojas, em worten.pt e através 

de mailing. 

 

Até 3 de setembro, na compra de um de cinco produtos selecionados da marca BECKEN dedicados à preparação de alimentos, o cliente 

recebe, automaticamente, uma caderneta com vales de desconto no valor de 20€ em produtos Pescanova. Uma parceria que pretende 

ir ao encontro das expectativas de muitos portugueses, que veem a confeção de deliciosas refeições para a família e amigos como um 

verdadeiro prazer. 

 

Com esta ação exclusiva, a BECKEN reforça o seu posicionamento de “smart choice” (escolha inteligente), garantindo aos portugueses 

a possibilidade de equiparem a sua cozinha com uma vasta gama de equipamentos modernos, combinando funcionalidade e estética 

em produtos que descomplicam as tarefas domésticas e tornam o seu dia a dia mais simples.  

 

Para saber mais sobre esta ação e sobre a marca BECKEN, visite beckenhome.com. 

 

Para mais informações, contacte sff a Lift Consulting: 

Helena Rocha | helena.rocha@lift.com.pt | 917 176 862 

 

https://beckenhome.com/
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