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Lisboa, 23 de outubro de 2019 – A Ageas Seguros lança 

campanha publicitária que alia a proteção dos Clientes à 

poupança no dia a dia. De 1 de outubro a 31 de dezembro de 

2019, os Clientes que comprem um seguro Automóvel e 

Multirriscos habitação ou Saúde e Vida, recebem 100 € em 

cartão para compras.  Sob o mote “O seu mundo é feito de 

pequenos mundos e grandes ofertas.” a Ageas Seguros estará 

presente com uma campanha 360º, que continuará a contar 

com a presença da imagem de Filomena Cautela (representação 

do mundo dos nossos Clientes) e Nuno Távora (representação 

do Mediador). 

Segundo Alexandra Catalão, Diretora de Marketing da Ageas Seguros “Esta campanha de 

media está integrada no novo conceito e posicionamento de comunicação externa da Ageas 

Seguros, com o objetivo de dar continuidade ao caminho estratégico que temos vindo a 

construir para a marca. A Filomena Cautela e o Nuno Távora continuam a ser os grandes 

protagonistas das campanhas cheias de cor, com um tom humorístico e com foco no papel do 

Mediador no acompanhamento das necessidades do Cliente.” 

 

Nova campanha da Ageas Seguros oferece 100 € 

em compras 

De 1 de outubro a 31 de dezembro, os Clientes Ageas Seguros vão ganhar 100 € na compra 

dos produtos em campanha 
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A campanha tem duas versões promocionais, de acordo com a 

combinação de seguros em campanha: 1 - automóvel + casa e 2 - saúde 

ou vida, ambas com a oferta de 100 € para compras. 

Em TV reforçamos o novo conceito de campanha, através do filme da 

campanha global lançada em julho, e comunicamos a campanha na 

versão auto+casa através de um filme de 20’’ . 

As condições da campanha estão disponíveis no site: 

- auto + casa 

- saúde ou vida 

 

SOBRE A AGEAS SEGUROS 

A Ageas Seguros oferece produtos e serviços adaptados às necessidades dos seus Clientes, 
desenvolvendo a sua atividade com uma alargada rede de distribuição de Mediadores e Parceiros. 
A Ageas Seguros desenvolve, segue e implementa uma estratégia com foco na proteção dos seus Clientes, 
destinada a segmentos específicos de Clientes. Desde o dia 1 de abril de 2016, integra o Grupo Ageas, um 
dos maiores grupos seguradores europeus. Um mundo para proteger o seu: é desta forma que a marca se 
afirma pela proteção da vida e do futuro dos seus Clientes. Vencedora do Prémio Cinco Estrelas pelo 
terceiro ano consecutivo, encontra-se no mercado para colorir o mundo dos seguros. Saiba mais em 
www.ageas.pt . 

 

Para mais informações: 

Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com | 914 027 468 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vFyKqb710hc
https://www.youtube.com/watch?v=vFyKqb710hc
https://youtu.be/U3x658NTBz4
https://www.ageas.pt/auto-casa
https://www.ageas.pt/saude-ou-vida
http://envios.atrevia.net/pt/lt.php?tid=LkkCBlBRBwVRAh5VXQ8BTlYAAQpLCFBbDRxUAgUDWlQAU1sGBgYaAFQAC14EDwROWlQGCEsEBAEBHA8JClROWF9QVgBTU1QAVl8EGlQOBwFQAwQMS1UDCg0cA1QDUk4DUQIHT1AAA1ddUApTVVYGVA
mailto:cfonseca@atrevia.com

