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COMEÇA AMANHÃ A CAMPANHA DE NATAL WELL’S 

“OFEREÇA 3 PAGUE 2”  

 
Neste Natal, ofereça Well’s a quem mais gosta!  

A marca aposta numa grande campanha com descontos em produtos de 

cosmética, cuidados do corpo, bebé e ótica e na promoção “Ofereça 3 Pague 2” 

 
Começa amanhã a Campanha “Ofereça 3 Pague 2” da Well’s, a marca da Sonae 

especialista na área da saúde, bem-estar e óptica. A iniciativa conta com dezenas de 

sugestões diferentes para presentes de Natal em que, ao comprar três presentes 

Well’s, paga apenas dois. 

 

Atenta às necessidades dos seus clientes, a marca Well’s aposta numa grande 

campanha de presentes de Natal de beleza e bem-estar. Esta campanha vai estar em 

vigor nas 130 lojas Well’s, espalhadas de Norte a Sul do país, entre os dias 15 de 

Novembro e 31 de Dezembro. 

 

Centros de Estética Well’s – “Ofereça 3 pague 2” 

A grande campanha de Natal da marca estende-se aos novos Centros de Estética 

Well’s, presentes nas lojas do Colombo, Leiria Shopping e Maia Jardim. Os clientes 

podem escolher 3 massagens ou tratamentos de rosto e corpo, e pagam apenas 2.  

 

Para materializar a campanha, a Well’s desenvolveu um catálogo com mais de 60 

páginas e com mais de 200 sugestões de presentes organizados por Beleza, Bebé. 

Ótica e “Ofereça 3 pague 2”. Com uma tiragem de 550 mil exemplares, o catálogo vai 

estar disponível em todas as lojas Well’s, em wells.pt e será ainda distribuído 

juntamente com 5 revistas femininas e de sociedade.  

 

Presentes Well’s para quem mais gosta! 



http://wells.pt/ 
 

Sobre a Well’s: 
A Well’s é a marca da Sonae, especialista na área da saúde, bem-estar e óptica. Com 142 

lojas em Portugal, a Well’s dispõe de uma vasta gama de medicamentos não sujeitos a 

receita médica, as mais reconhecidas marcas de dermocosmética, produtos para 

emagrecimento, suplementos alimentares, tudo para a saúde da mamã e bebé, ortopedia, 

higiene oral e óptica. 

Localizadas, maioritariamente, junto aos Hipermercados Continente e Continente Modelo, 

as lojas Well's apostam num aconselhamento profissional e especializado. Todas as lojas 

Well’s Saúde contam com responsáveis técnicos farmacêuticos e, na Well’s Óptica, com 

optometristas licenciados, especializados nos cuidados da visão. 

Ainda na área da óptica a marca dispõe de equipamentos complementares de diagnóstico 

de vanguarda, permitindo a realização, na loja, de exames optométricos, avaliando os 

cuidados primários da saúde ocular. 

Para além do serviço especializado e de oferecer as marcas mais reconhecidas aos melhores 

preços, a Well’s tem o benefício adicional de estar associada ao cartão Continente, o que 

permite ao Cliente acumular e beneficiar dos descontos associados ao seu cartão. Para mais 

informações por favor viste www.wells.pt. 
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