OS SABORES ÚNICOS DE SUMOL E COMPAL À SUA PORTA E
SEM PORTES DE ENVIO? É POSSÍVEL COM O SABORISTA.

Sumol e Compal são marcas do nosso coração que hoje dão mais um passo para chegar de forma
cómoda, rápida e segura aos lares de todos aqueles que cumprem o seu dever de ficar em casa
bem como dos que por motivos profissionais e de responsabilidade pública, cumprem o dever
de sair de casa. Para esse efeito, a Sumol+Compal reposicionou a sua loja online de
bebidas Saborista, de forma a tornar possível efetuar entregas em casa num prazo de 48 horas
na grande Lisboa e Porto, através da rede própria de distribuição e no restante país via CTT. Esta
novidade torna-se ainda mais “saborosa” com os já habituais portes grátis para compras a partir
de 20€ das bebidas do seu portfolio.
Para além destas duas marcas icónicas, estão disponíveis na loja todas as restantes bebidas,
vegetais e snacks de fruta que fazem parte do seu portfolio, tais como Compal da Horta, Compal
Essencial, Um Bongo, B!, Pepsi, 7Up, Água Serra da Estrela, Frize, ou a cerveja Estrella Damm ,
entre outras.
Nesta fase de lançamento foi criada igualmente a campanha promocional #fiqueemcasa, onde
ao introduzir este hashtag o consumidor ganha desconto de 25% no total da compra.
Para Diogo Pereira Dias, Administrador SUMOL+COMPAL “O Saborista é a solução ideal para os
Portugueses encontrarem as marcas de bebidas do seu coração sem sair de casa. A nossa oferta

de águas, sumos, bebidas refrescantes e vegetais tem uma característica que é o seu peso e
consequente dificuldade de transporte. Ao trazer a conveniência da entrega no lar de forma
rápida, em 48h, segura e sem custo de entrega para encomendas superiores a 20€ O Saborista
ganha ainda maior relevância neste contexto. E como a nossa prioridade máxima é a segurança
dos nossos colaboradores e dos nossos consumidores , toda a gestão e a entrega das
encomendas ao domicílio é feita de acordo com as normas de segurança indicadas pela DireçãoGeral de Saúde.”
O Saborista tem disponível mais de 200 artigos das suas marcas preferidas, todos produzidos
em Portugal e prontos a entregar à sua porta.
Encomende já em www.saborista.pt

