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CAMPANHA DE ENCASTRE



O BIFE PERFEITO 2 | CONCEITO

PENSAVA QUE SABIA COZINHAR UM BIFE.
ATÉ COZINHAR O BIFE PERFEITO.

Cozedura assistida, controlo preciso
Agora é possível cozinhar com a máxima 
precisão na placa de indução SensePro.
A placa comunica com a sonda térmica sem fios, 
o que permite controlar e monitorizar a 
temperatura do núcleo do alimento com precisão 
durante todo o processo de cozedura.

Controle a água e evite derrames, através de um 
simples toque
O sensor de fervura da placa SenseBoil deteta as 
vibrações da água em ebulição e ajusta 
automaticamente a temperatura, evitando salpicos e 
derrames acidentais.

Resultados consistentes, sempre
Nunca mais terá de ajustar a temperatura quando 

cozinha, em especial quando frita alimentos. O 
sensor de fritura SenseFry controla a potência da 

placa para manter constante a temperatura do 
recipiente, garantindo que as suas panquecas ou o 

seu bife ficarão perfeitos.



O BIFE PERFEITO 2 | MECÂNICA

• Período da campanha: 15 set 19 – 15 jan 20
• Submissão de participação até 31 janeiro 2020
• Produtos: gama de encastre
• OFERTA

• PVP >= 449 €
• Chapa Maxi Grill
OU
• Conj. 2 tachos + 1 frigideira

• Adicionalmente, na compra de produtos de  
encastre* 

• 25% desconto acessórios AEG

*Excluem-se desta campanha as máquinas de lavar e as 
máquinas de lavar e secar, incluídas na campanha “Vermelho é 
vermelho”, em vigor no mesmo período.



O BIFE PERFEITO 2 | PARTICIPAÇÃO

1. Registar produto(s) em aeg.com.pt/mypages/register-a-
product/ 

2. Aceder a aegobifeperfeito.com e preencher formulário

3. Fazer uoload dos seguintes documentos:
1. fatura(s) de compra 
2. email(s) de confirmação do registo(s) de produto(s)

adquirido(s)

• Em caso de dúvidas:
• email aeg.campanhas@sac.pacsis.pt

• telefone nº 21 470 42 84
(dias úteis, das 09h30-13h00 e das 14h30 às 18h00)



O BIFE PERFEITO 2 | MATERIAIS

• Folheto e Porta-folhetos



O BIFE PERFEITO 2 | MATERIAIS

Para adaptação do banner em diferentes formatos/dimensões, por favor enviem 
pedido por email para a Madalena Saavedra: madalena.bruges-
saavedra@electrolux.com 

• Banner

• Autocolante (de fácil remoção)



CAMPANHA DE ROUPA 



CAMPANHA ROUPA 2019

Mantemos a consistência na comunicação, assumindo-nos 
como a marca na qual pode confiar para oferecer um 
cuidado sem precedentes à sua roupa.
Atualizamos o claim para reforçar a mensagem de que é 
possível lavar e secar na máquina todos os tipos de tecido, 
mantendo-os como novos durante mais tempo e as cores 
tão vibrantes como no primeiro dia. 



VERMELHO É VERMELHO | MECÂNICA

• Período da campanha: 15 set 19 – 15 jan 20
• Submissão de participação até 31 janeiro 2020
• OFERTA: 

10% REEMBOLSO na compra de uma máquina de 
lavar, secador e/ou máquina de lavar e secar roupa 
AEG, com PVP igual ou superior a 499€.

50% REEMBOLSO na compra de uma caneta tira 
nódoas ultrassónica AEG



VERMELHO É VERMELHO | PARTICIPAÇÃO

1. Registar produto(s) em aeg.com.pt

2. Aceder a vermelhoevermelho.com e preencher 
formulário

3. Fazer uoload dos seguintes documentos:
• fatura(s) de compra 
• email(s) de confirmação do registo(s) de produto(s) 

adquirido(s)

• Em caso de dúvidas:
• email aeg.campanhas@sac.pacsis.pt

• telefone nº 21 470 42 84
(dias úteis, das 09h30-13h00 e das 14h30 às 18h00)



VERMELHO É VERMELHO | MATERIAIS

• Folheto e Porta-folhetos



MERMELHO É VERMELHO| MATERIAIS

• Autocolante (fácil remoção)

• Banner

Para adaptação do banner em diferentes formatos/dimensões, por favor enviem 
pedido por email para a Madalena Saavedra: madalena.bruges-
saavedra@electrolux.com 
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