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Com NEOCOLOR I da Caran D’Ache todos os rabiscos
contam
A CARAN D’ACHE, famosa marca de instrumentos de escrita e Belas-Artes,
apresenta a gama NEOCOLOR I para um arranque do ano letivo em grande. O
regresso às aulas é sempre um momento marcante para todas as crianças. Todas
anseiam por rever os amigos da escola, conhecer os novos colegas e mostrar o
novo material escolar e, este ano, as cores não poderão faltar.

A gama NEOCOLOR I apresenta uma palete de lápis de cera, ideais para os
pequenos artistas. E porque todos os rabiscos contam, a Caran D’Ache sugere um
conjunto de lápis de cera com cores divertidas e originais para que os seus filhos
comecem o novo ano letivo com criatividade e alegria!

Fáceis de usar e completamente inovadores, os mais pequenos não vão conseguir
resistir a estes lápis de cera. Para estimular o lado artístico e completar o estojo
dos seus filhos, a marca apresenta um conjunto de 50 tons originais, mais 10
metalizados, que proporcionam uma experiência única no campo da cor.

Estes lápis de cera, utilizados por crianças de todo o mundo, permitem aplicar uma
infinidade de técnicas e utilizar diversos suportes, como papel, madeira, cerâmica,
vidro, pedra e metal. A gama NEOCOLOR I garante, ainda, alta concentração de
pigmentos para cores brilhantes e opacas em qualquer superfície.

Neste regresso às aulas, deixe o seu pequeno artista brilhar!

PVP’s recomendados:
NEOCOLOR I, caixa metálica com 10 cores: 17,67€
NEOCOLOR I, caixa metálica com 15 cores: 27,59€
NEOCOLOR I, caixa metálica com 30 cores: 55,20€
NEOCOLOR I, caixa metálica com 40 cores: 82,76€
NEOCOLOR I, caixa metálica com 10 cores metálicas: 20,41€
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Disponível na FNAC, no El Corte Inglés, no Jumbo, na JB Cash & Carry e em várias
papelarias e lojas de belas artes como a Ponto das Artes, a Casa Ferreira, a
Quadrimóvel e a Arte Periférica.

Sobre a Caran d’Ache: www.carandache.com
A Caran d’Ache, Maison de Haute Écriture, foi fundada por Arnold Schweitzer em 1924 (89
anos). É mundialmente reconhecida pela qualidade e beleza dos seus instrumentos de escrita
e Belas-Artes. Mantendo a tradição da marca, todos os seus produtos são totalmente
desenhados, desenvolvidos e fabricados nos ateliês da Caran d’Ache em Genebra com uma
excelência que lhes confere o selo de qualidade “Swiss Made”.

Com o lançamento dos lápis e cubos de pastel em 2012, a Caran d’Ache ganhou a distinção
de ser uma de entre poucas empresas que presentemente consegue oferecer pastéis secos,
de cera e de óleo.

No quadro do desenvolvimento sustentável, a marca tem promovido o respeito pelas
pessoas, o ambiente, os produtos e a segurança pessoal, que considera serem fatores-chave
para o desenvolvimento das próprias empresas. A Caran d’Ache é das poucas produtoras de
lápis a ter recebido a certificação FSC – atribuída pelo Forest Stewardship Council – que
cobre não só as suas matérias-primas, mas também todo o processo de produção e
inclusivamente os ateliês, indicando que a madeira utilizada e a sua transformação no
processo de produção respeitam os princípios de ecologia e sustentabilidade.
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Inês Santos
Senior Communication Consultant
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E-mail: ines.santos@pressdirecto.com
Website: www.youngnetwork.pt

*Texto escrito ao abrigo do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 em vigor desde 2009.
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