Deixe-se envolver pela magia dos novos
blocos da Paperblanks

Sugestões

A Paperblanks apresenta os blocos “Ocean Song” e “Hummingbird”
da coleção que homenageia a pintora, designer e empresária
americana Laurel Burch (1975-2007). As novas criações da marca
refletem o estilo extravagante e apaixonado da artista pela natureza.

Ocean Song

Verdadeiras obras de arte, os notebooks “Ocean Song” e
“Hummingbird” apelam à manutenção dos pensamentos mágicos e
sensuais, tal como Laurel Burch fazia. Os personagens ilustrados
mostram a sua força e ganham vida na capa destes blocos, através
das cores vivas adornadas com prateado e dourado.
Deixe-se envolver na magia e brilho dos tons e temas vibrantes dos
novos blocos da Paperblanks!
Escolha aquele com o qual mais se identifica e faça perdurar os seus
apontamentos.
O “Ocean Song” e “Hummingbird” são os acessórios perfeitos para
as suas férias, entre passeios, viagens e muito lazer.
PVP’s recomendados:
Ocean Song – tamanho Midi: 18.31 euros
Ocean Song – tamanho Mini: 16.08 euros
Hummingbird – tamanho Mini: 16.08 euros

Hummingbird

Deixe-se envolver pela magia dos novos
blocos da Paperblanks

Sugestões

Sobre a Paperblanks
No mercado há mais de 20 anos, a Paperblanks ® assume-se como um defensor do livro e acredita que a palavra
escrita bem como os livros em branco têm um papel fundamental a desempenhar na arte e na prática continuada
da própria escrita. A empresa assume ainda um elevado esforço global na ótica da sustentabilidade, utilizando
materiais 100% reciclados e empenhando-se para a neutralidade de carbono. A Paperblanks defende ainda uma
política de responsabilidade social e ambiental e apoia algumas organizações não governamentais que agem da
mesma forma.
A marca aposta num design inovador que confere a cada peça um prazer único para o proprietário de qualquer um
dos exemplares da marca. Quer seja usado para gravar pensamentos, ideias, histórias, poemas ou outros
enquadramentos, o conceito Paperblanks baseia-se na criação de um livro com um perfeito equilíbrio entre a
imaginação e arte, facto que culmina numa experiência original de escrita.
Para mais informações sobre a Paperblanks, visite http://www.paperblanks.com/us/en/ ou contacte:
Inês Santos
Senior Communication Consultant
YoungNetwork Group
Tel.: +351 21 750 60 40 | Tlm.: +351 96 209 02 67
E-mail: ines.santos@pressdirecto.com
Website: www.youngnetworkgroup.com
*Texto escrito ao abrigo do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 em vigor desde 2009.

