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Loctite Super Cola3 arranca com campanha em TV

Perfect Pen, tão fácil colar como escrever
Lisboa — “Se o podes partir, podes repará-lo”, assim começa o filme publicitário
da Loctite que vai estar no ar para mostrar a facilidade de utilização da Super
Cola3 Perfect Pen.
A Loctite, marca da Henkel Adhesive
Technologies, arranca hoje com uma nova
campanha de TV para promover um dos
seus produtos mais inovadores: Super
Cola3 Perfect Pen. Esta cola universal
instantânea apresenta-se agora num
packaging em forma de caneta para uma
aplicação tão fácil como escrever, especialmente desenvolvida para aplicações limpas
e precisas.
O spot publicitário, disponível numa versão de 10’’, vai estar no ar de 20 de março a
9 de abril na SIC e TVI. Da responsabilidade da produtora alemã Pirates´N Paradise,
este foi adaptado para o mercado nacional pela Deluxe Spain.
Loctite Super Cola3 Perfect Pen é uma cola universal instantânea que garante máxima
força de união em poucos segundos. Cola qualquer tipo de material desde porcelana,
madeira, plástico a metal, borracha, couro, entre outros. A sua fórmula gel permite
uma aplicação precisa inclusive em superfícies verticais. A transparência é outro dos
seus atributos e possibilita uniões limpas e invisíveis.
Sobre a Henkel
A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém
posições de liderança com as suas três unidades de negócios, tanto na área da indústria como no
grande consumo, graças à força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive
Technologies é líder mundial no mercado de adesivos em todos os segmentos da indústria. Nos seus
negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel ocupa posições de liderança em muitos
mercados e categorias em todo o mundo.
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Fundada em 1876, a Henkel faz uma retrospetiva a mais de 140 anos de sucesso. Em 2016, a Henkel
registou vendas de 18.714 milhões de euros, lucro operacional ajustado de 3.172 milhões de euros. A
Henkel emprega mais de 50.000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente
diversificada e unida por uma forte cultura empresarial, um objetivo comum de criar valor sustentável e
valores partilhados. Como líder reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de
destaque em muitos índices e classificações internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão
listadas no índice alemão de ações DAX.
Para obter mais informações visite: www.henkel.pt.
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