
 

 

Mais de 6 mil consumidores elegeram a nova versão de SmartP!K como a 

melhor inovação na categoria de Descanso 

 

COLCHÃO INTELIGENTE DA PIKOLIN RECEBE O PRÉMIO 

PRODUTO DO ANO 2020 EM PORTUGAL  
 

• É a segunda vez que Pikolin é premiado pelos consumidores portugueses 
 

• Graças à Inteligência Artificial (IA), SmartP!K E-Dream que mede a evolução da 

qualidade do sono sem recorrer a outras tecnologias, melhorando ainda mais 

a experiência de utilização em relação à primeira versão, também ela premiada 

em 2018 
 

• O colchão recebeu também o Grande Prémio de Inovação na edição espanhola 

destes galardões 

 

Lisboa, 10 de fevereiro de 2020 – O colchão inteligente SmartP!K E-Dream, do Grupo 

Pikolin, foi reconhecido com o Prémio Produto do Ano 2020 em Portugal. Esta é a 

segunda vez que este colchão conquista a preferência dos portugueses na categoria de 

Descanso, depois de a sua primeira versão ter já sido premiada na edição de 2018. 

 

Lançado no mercado no verão do ano passado, o novo SmartP!k E-Dream vem melhorar 

a experiência de uso em relação à anterior edição, já que mede a qualidade do sono sem 

recorrer a quaisquer outras tecnologias. O mais recente SmartP!k fornece 

recomendações ao seu utilizador para melhorar a sua experiência de descanso, indica a 

melhor altura para virar o colchão e, até, a temperatura mais adequada para conseguir 

um melhor repouso. Utilitários que representam um passo em frente na incorporação 

de Inteligência Artificial (IA) em tecnologias de descanso. 

 

 

“O Grupo Pikolin está desde sempre na vanguarda da inovação, e o SmartP!k E-Dream é 

disso exemplo. À semelhança do que conseguimos agora com a Inteligência Artificial (IA), 

fomos muitas outras vezes pioneiros no desenvolvimento de diversas tecnologias que 

são hoje frequentemente incorporadas em produtos de descanso, como o estrado da 



cama ou a tecnologia Tripla Barreira®, que evita a proliferação de ácaros e fungos”, 

afirmou David Sánchez, Diretor Geral do Grupo Pikolin em Portugal, que recebeu o 

prémio na gala realizada esta manhã em Lisboa. 

 

Este colchão do Grupo Pikolin, que lidera em I&Di na área de tecnologias de repouso 

com mais de 100 patentes registadas até à data, foi ainda recentemente galardoado 

com o Grande Prémio de Inovação nos Prémios Produto do Ano 2020 de Espanha. 

 

"Estamos muito orgulhosos pelo fato de os consumidores portugueses terem 

reconhecido o valor do nosso colchão inteligente, o que nos motiva a continuar a 

trabalhar para melhorar ainda mais a qualidade dos nossos produtos e a fortalecer o 

nosso compromisso com a inovação", concluiu David Sánchez enquanto recordava o 

compromisso do Grupo Pikolin em continuar a desenvolver a sua atividade respeitando 

o meio ambiente. 

 

 

O prémio dos consumidores  
 

Criado em França em 1987, o Prémio Produto do Ano está presente em mais de 40 

países em todo o mundo – tendo muito recentemente aberto caminho à sua entrada na 

China.   

O Prémio Produto do Ano tem como objetivo proporcionar ao consumidor a 

oportunidade de se pronunciar sobre os novos produtos de grande consumo. Em 

Portugal, para esta edição, mais de 6 mil pessoas foram inquiridas pela Netsonda.  

 

 

Para mais informações, por favor, contactar: 

Sofia Rijo  

T.: 21 466 65 00  

M.: 913 010 769 

E.: sofia.rijo@lift.com.pt  

  

 


