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OSiS+ apoia Hip Hop International  

 
OSiS+, a principal gama de styling da Schwarzkopf Professional, foi um dos patrocinadores da 

3ª edição do evento de dança Portugal Hip Hop Dance Championship, organizado pela Hip 

Hop International Portugal, e que contou com Cifrão como embaixador do evento. 

 

A imagem dos participantes assume um papel de destaque durante as competições ajudando-

os a adotar uma identidade única e a destacarem-se, assim, de outros concorrentes. Desta 

forma, o apoio de OSiS+ não poderia ser mais adequado, não fosse a filosofia da marca “Made 

to Create”.  

 

O “Hip Hop International” assenta na ideia “Uniting the world of HIP HOP through dance” e 

pretende divulgar e desenvolver a Cultura Hip Hop, dando especial enfoque à sua área de 

expressão corporal – a Dança. Para além disso, o evento aposta no desenvolvimento da 

formação técnica e artística de todos os participantes e do público em geral, incluindo no seu 

programa a realização de workshops com reconhecidos coreógrafos.  

 

O evento Portugal Hip Hop Dance Championship apurou os grupos Portugueses que irão 

representar Portugal no World Hip Hop Dance Championship em Las Vegas. 

 

Para mais informações, por favor entre em contacto com: 

Agência de Relações Públicas 

Margarida Caparica & Patrícia Pereira 

Hill + Knowlton Strategies Portugal 

Telefone: 21 413 62 00 

Telemóveis: 91 994 80 20/91 999 24 52 

E-Mails: margarida.caparica@hkstrategies.com  

patricia.pereira@hkstrategies.com 

 
Sobre a Henkel Internacional 

A Henkel opera a nível mundial com as principais marcas e tecnologias em três unidades de negócio: Detergentes e Cuidados 

Domésticos, Cuidados de Beleza e Tecnologias de Adesivos. Fundada em 1876, a Henkel detém posições globais de liderança de 

mercado, tanto na área de consumo como em negócios industriais com marcas bastante conhecidas como Persil, Schwarzkopf e 

Loctite. A Henkel emprega cerca de 50.000 pessoas e no ano fiscal de 2015 registou uma faturação de 18,1 mil milhões de euros e 

lucro operacional ajustado de 2,9 mil milhões de euros. As ações preferenciais da Henkel encontram-se listadas no índice de ações 

Alemão (DAX). 

  
Sobre a Henkel Ibérica 
  
Em Espanha a Henkel Ibérica instalou-se em 1961 após a compra da empresa espanhola Gota de Ámbar. Em 1970 entrou 

também no mercado português. A companhia conta com um centro de produção e quatro centros de distribuição próprios na 

Península Ibérica e cerca de 1.000 empregados. Além disso dispõe de três centros e uma spin-off de I+D para o desenvolvimento 
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de adesivos a nível mundial. No ano de 2015, as ventas dos três negócios da Henkel Ibérica alcançaram vendas globais de mais 

de 500 milhões de euros. 

 


