Assessoria de Comunicação

Imaginarium tem Dia dos Namorados especial
em parceria com a Prudence

Marca faz campanha ‘Quero 1x1 Com Você’ com mais de 15 novidades para presentear na
data mais romântica do ano

Foto Divulgação

Na nova campanha da Imaginarium, que vai até 12/06, os namorados estão prontos
para entrar em campo! A marca se inspirou em uma grande partida, entre dois jogadores,
que é o amor. As vitrines das lojas se transformam em uma sala, onde os apaixonados se
enroscam no sofá. E para comemorar com estilo, a Imaginarium, pelo segundo ano, faz
parceria com a marca de preservativos Prudence.
Os clientes encontram mais de 15 novidades: presentes para ele e para ela, além de
gifts para o casal e kits exclusivos. Para decorar, os casais apaixonados encontram
novidades fun como: Porta-retrato Melhor Namorado (R$ 29,90) e Rádio Boombox
Dockstation Rosa (R$ 349,90). Para uma noite mais apimentada: Jogo Quero Mais Sedução
(R$ 69,90) e Jogo de Dardos Alvo da Sedução (R$ 79,90) e para um café da manhã
romântico: Caneca Mixer Amo Você (R$ 79,90) e Copo Térmico I Love You (R$ 39,90).
As novidades não param por ai! Todas as sacolas receberão tags com camisinhas e
na compra de kits, uma etiqueta especial que se transforma em aviso de porta para
pendurar na maçaneta. Além disso, os jogos: Dardos Alvo da Sedução e Quero Mais
Sedução vêm com Gel Prudence. O catálogo e as redes sociais da Imaginarium, além das
sugestões de presentes, trazem dicas que vão impressionar os apaixonados.
Presentes:
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Almofada Gravadora Mensagem
Para Você - R$ 119,90

Caneca Mixer Amo Você - R$
79,90

Kit Banho Love Me - R$ 59,90

Copo Térmico I Love You - R$
39,90

Mochila Dia a Dia - R$ 199,90

Porta-retrato Abre Aspas - R$
59,90

Porta-retrato Melhor Namorado R$ 29,90

Radio Boombox Dockstation
Rosa - R$ 349,90

Porta-retrato Rolo de Filme – R$
89,90

Jogo Quero Mais Sedução - R$
69,90

Jogo de Dardos Alvo da Sedução
- R$ 79,90

Almofada Massageadora Merece
Mais - R$ 329,90

Sobre a Imaginarium
Criada em 1991, a Imaginarium, consolidou-se no mercado como gestora de marcas,
logística, criadora de ideias e produtos, além de ser reconhecida nacional e
internacionalmente por antecipar conceitos e tendências em eletrônicos, moda e presentes.
A empresa busca sempre inovar em seu mix para surpreender seus clientes, lançando 400
objetos por ano. A empresa fechou o faturamento de 2013 em R$ 175 milhões e registra
crescimento de 20% em relação a 2012. A marca contabiliza 175 operações exclusivas: 160
lojas, 15 quiosques e 600 pontos multimarcas em todo o Brasil. Em 2014, a Imaginarium
espera abrir mais 25 lojas franqueadas e tem previsão de faturar R$ 210 milhões.
Serviço:
www.imaginarium.com.br
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