TEXTOS - MODELO COMERCIAL - MGT O ENCONTRO

04 a 08 anos
Opção 1:
Chegaram as novas canecas do Clube do Mar! E você pode decorar com as
figurinhas do jeito que você quiser! Garanta já a sua! Mamãe, eu quero todas!
Opção 2:
Agora fazer o dever de casa ficou muito mais legal! As canetas do Mundo
Encantado tem todas as cores e ainda brilham no escuro! Tenho certeza que com
essas canetas mágicas eu vou tirar nota 10! Mundo Encantado: aprendizado e
diversão!

09 a 12 anos
Opção 1:
Se você está cansado de usar o mesmo tênis todos os dias na escola, é porque
você ainda não conhece a nova coleção do Passo Mágico! Na compra de um par
você ganha 3 cores de tintas mágicas para você colorir. E se quiser mudar, é só
lavar! Faça como eu: arrase no estilo com a Passo Mágico!
Opção 2:
A nova coleção de jogos do Universo Teen está imperdível! São mais de 100 jogos
disponíveis em apenas um só lugar. E todo mundo pode se divertir. Menos agora,
porque é a minha vez! Universo Teen: diversão garantida!

13 a 17 anos
Opção 1:
Você conhece as capas de celular da Infinita Tecnologia? Uma marca que está
revolucionando o mercado trazendo produtos muito mais resistentes que protegem
o seu aparelho, além de terem modelos exclusivos. Eu já garanti a minha! E você?
Opção 2:
Minha programação de sábado preferida sempre foi ir ao cinema. E agora com a
inauguração do Cine-Show ficou ainda melhor! As poltronas viram cama e além
disso você pode pedir a sua pipoca lá dentro, basta apertar o botão. Chega de
encarar filas e assistir filmes de forma desconfortável: venha já para o Cine-Show!

18+
Opção 1
Tá cansado de ter insônia e não conseguir dormir direito? Então você precisa
adquirir as cápsulas da Relaxe-Bem. Uma fórmula exclusiva com componentes
naturais que irão te ajudar a recuperar a sua noite de sono. Relaxe-Bem, saúde em
primeiro lugar.
Opção 2
Você conhece a livraria Futuro? Então você precisa conhecer! Ela está presente em
todas as capitais do Brasil e possui um acervo com milhares de livros do clássico ao
contemporâneo. Livraria Futuro: o seu conhecimento vale muito.

