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| Press Release 

Lisboa, 20 de novembro de 2012 

 

Inscrições abertas a partir de hoje, 20 de novembro 

VASCO PALMEIRIM TORNA-SE “CHEF”, POR 30 DIAS, 

NO WORTEN LAB DE NATAL 

 

A edição de Natal do Worten Lab conta com a participação especial de 

Vasco Palmeirim. O animador da Rádio Comercial vai testar, durante 30 

dias, a máquina de cozinha Masterchef Gourmet da Moulinex e partilhar 

com os seus fãs, através de frases, fotos ou vídeos, a sua experiência 

diária com o equipamento.  

 

As inscrições para participar no Worten Lab Natal estão abertas a partir de hoje, dia 

20 de novembro, e prolongam-se até ao dia 4 de dezembro. A 10 de dezembro, 

depois de selecionadas as candidaturas, arranca a experiência de testar, 

gratuitamente, o artigo escolhido. 

 

Os interessados em participar neste Worten Lab deverão aceder à plataforma do 

Worten OnLive (www.wortenonlive.com/wortenlab) e fazer a candidatura a um dos 

cinco artigos disponíveis para esta edição dedicada ao Natal. são eles: Samsung 

Galaxy Note II, Nintendo Wii U, máquina de cozinha Masterchef Gourmet da 

Moulinex, portátil HP M6-1154SP já com o novo Windows 8 e o tablet Samsung 

Note 10.1'' de 16GB. 

 

As 25 candidaturas selecionadas irão testar em casa, durante 30 dias, algumas das 

novidades tecnológicas da Worten para esta quadra natalícia. Durante esse período, 

os participantes terão de partilhar no facebook a experiência diária, que garantem 

descontos até 50%, caso pretendam adquirir o produto testado no final da 

experimentação. 

 

Com esta ação, a Worten aposta na inovação através das redes sociais e no 

envolvimento dos clientes com a marca, dando-lhes a possibilidade de testar, 

gratuitamente, as últimas novidades tecnológicas.  

 

http://www.wortenonlive.com/wortenlab


    

2 
 

Para mais informações, visite www.wortenonlive.com/wortenlab. 

 

Siga-nos em: 

 www.facebook.com/wortenpt 

 https://twitter.com/#!/WortenPT 

 

Para mais informações, por favor, contacte: 

M Public Relations 

Mauro Sousa/ Sónia Correia dos Santos 

ms@mpublicrelations.pt/scs@mpublicrelations.pt 

  21 154 61 27/ 21 
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