
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!  

Opção 3 Quer curtir as férias mais legais da sua vida? 

A DisneyTour tem vários pacotes legais e um precinho bacana 

Venha conhecer e brincar com seus personagens favoritos! 

Oferta por tempo limitado! Corre! 

 

 

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. 

Opção 3 - Você quer aprender a fazer videos no Tik Tok? 

O Vlog do Tiktoker vai te ensinar! 

Dicas e tutoriais vão te ajudar a arrasar nas redes sociais 

Assine agora por um preço promocional! 

E se torne um Tiktoker premium em poucas semanas 



 

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!  

OPÇÃO 3 

A nova Mochila Escolar Muchilim é Tudo de bom! 
Tem espaço para cadernos, livros e até para o IPad 
Um bolso térmico deixa sua água geladinha e seu lanche quentinho. 
E o teu celular fica seguro no bolso externo. Você pode usar o celular sem 
tirar da mochila!  Tem até saída para o fone de ouvidos. 
Volta para as aulas em grande estilo com a Muchilim. 
 
Opção 4: 
Teen Games a nova loja pra quem tem fome de jogo! 

Jogos individuais, jogos em equipe e até jogos online! 

A Teen Games promove torneios semanais com muitos prêmios para os 

campeões!! 

Mostre que você é fera! Venha para a Teen Games. 

 

 

 

 

 

 

 



 

18+  

Opção 1: 

Toda a vez que você quer comprar um jogo ou um novo aplicativo para 

celular você tem que pedir dinheiro para sua mãe? 

Não tem coisa mais chata, né? 

Então está na hora de você ter um cartão Money Play. 

Com ele, você faz compras on-line sempre que quiser. 

Você vai carrega o cartão com um valor mensal e você vai usando o 

crédito pra comprar na App Store ou na Play Store. 

Com Money Play você nunca mais vei ter que pedir: 

“Mãe querida, você me empresta seu cartão?” 

Money Play é da hora! 

 
Opção 2: 
Que filme vamos ver hoje? O que tem de bom pra ver na NETFLIX? 
Aposto que você já fez essas perguntas muitas vezes.  
Pra te ajudar a responder essas perguntas é que estamos lançando o novo 
site: 
O QUE TEM PRA HOJE. 
Os filmes mais bombados, as séries do momento e os seus programas 
prediletos são comentados e avaliados no site.Quer ficar por dentro das 
novidades?  
É só entrar no www.O QUE TEM PARA HOJE.com 
 
 

 


