Panasonic e Lumix levam-te mais longe
este Verão
 A Panasonic lança campanha de Verão “Lumix Leva-te
mais longe” com oferta de experiências radicais e ténis
Merrel na compra das câmaras Lumix FT5, FT25 e TZ40

Lisboa, 16 de Julho de 2013 – Com a chegada do Verão, a Panasonic lança a
promoção “Lumix leva-te mais longe” para que todos aproveitem as suas férias
ao máximo e possam mais tarde recordar todos os momentos.

Até dia 31 de Agosto, na compra de uma Lumix DMC-FT5 ou DMC-FT25 o
consumidor ganha uma experiência radical e na compra de uma Lumix DMCTZ40 um par de ténis da marca Merrel à escolha. São várias as experiências
radicais que a Panasonic tem para oferecer e são várias as cores e os modelos
dos ténis Merrel incluídos nesta promoção de Verão.

Para receber a oferta o cliente apenas terá que preencher um formulário online
através deste link até sete dias após a compra de algum destes modelos Lumix e
posteriormente receberá a oferta em sua casa.
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Com esta promoção a Panasonic pretende potenciar as suas câmaras compactas
ideias para viajantes e para quem pretende registar sempre todos os momentos.

As Lumix FT5 e FT25 são as câmaras todo-o-terreno da Panasonic com um
design resistente, à prova de água, quedas e de pó, ideias assim para as
aventuras diárias.

A Lumix TZ40 é uma câmara smart com superzoom, com funcionalidades como
Panorama criativo, novo sensor de estabilidade e Hybrid O.I.S+ que tira fotografias
sempre nítidas em qualquer situação de luz, sendo ideal para quem gosta de
viajar. Para além disso, incorpora conexão Wi-Fi para poder partilhar imagens e
vídeos desde qualquer lugar.

Descarregar fotografias Lumix DMC-FT40 aqui
Descarregar fotografias DMC-FT5 e DMC-FT25 aqui

Mais informações
http://www.tlcrewards.com/panasonic/

Para mais informações:
Visite: www.panasonic.pt
Acompanhe-nos em:

Sobre a Panasonic
A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de produtos
eletrónicos em três áreas de negócio, de consumo, componentes e dispositivos, e soluções.
Com sede em Osaka (Japão), a empresa registou vendas líquidas de 7,84 mil milhões de
ienes (79.109 milhões de euros) durante o ano fiscal finalizado a 31 de Março de 2012. As
ações da empresa estão cotadas nas bolsas de Tóquio, Osaka, Nagoya e Nova Iorque
(NYSE: PC). A Panasonic ambiciona converter-se na primeira empresa em inovação
“verde” do sector da eletrónica de consumo no ano 2018, quando se cumprem 100 anos de
fundação de empresa. Para mais informação sobre a empresa, a marca e o seu
compromisso com a sustentabilidade, visite a web europeia da Panasonic
em, http://panasonic.net/.

