CO-CREATORS, ARTE E CULTURA URBANA TÊM DESTAQUE NA NOVA REVISTA ONLINE

SUMOL LANÇA SXMAG

Lançada hoje, a revista online Sumol X Magazine (SXMAG)
com o tema “Respira” vai estar disponível online. A SXMAG
materializa, em cada página, o espírito e irreverência da
marca, onde mesmo em quarentena é importante sonhar e
respirar, crítico para a resiliência e sanidade de todos.
A capa da revista é uma peça única do Artista Plástico, Bruno
Marchetto que, através da pintura, ilustração e colagem,
deu rosto a Nancy Moreira, uma das Co-Creators Sumol e
pentacampeã nacional de boxe. A obra tem a curiosidade de
se descobrir diferentes mensagens ao longo do tempo.
Sumol é a primeira marca de bebidas a desenvolver uma
revista

online

de

cultura

urbana,

surpreendendo,

novamente, com um formato inovador.

Desde Arte, Skate, Surf e Moda, a revista online aborda diversos temas e pessoas, com especial
destaque para alguns dos Co-Creators Sumol, onde vão revelar um lado que poucos conhecem:
os seus sonhos e ambições, como começaram os seus percursos e dicas e sugestões do que fazer
durante e depois da quarentena.

“A SXMAG é um Statement de Sumol, reforçando que é mais que um produto - é um estado de
espírito e uma forma de viver. A revista é sobre pessoas, materializada através dos nossos CoCreators que representam o posicionamento Orgulhosamente Sumol melhor que ninguém. A
SXMAG é para todos aqueles que não têm vergonha de ser quem são e que, durante esta
quarentena, podem inspirar-se com os conteúdos da revista.” Comenta, Bruno Oliveira, Brand
Manager Sumol.

Esta edição da revista conta com a colaboração de muitos profissionais: Inês Costa Monteiro,
jornalista e Co-Creator da Sumol, desempenhou a função de Editor in Chief. O Design é da
responsabilidade de Francisco Gaulter (Smairu), designer e ilustrador, responsável pela estética
singular que a revista apresenta. Por sua vez, Bárbara Inês, Beta Rodrigues, Constanza Ariza,
Duvale, Guilherme Durand, Luís Ganito, Maria Correia, Melanie Vicente, Mexiquer e Miguel
Blanco são os Co-Creators Sumol que os leitores vão poder encontrar na SXMAG.

Em maio será lançada uma edição limitada física em formato de livro, que vai estar disponível
no Saborista para todos os sumólicos que a queiram folhear, colecionar ou guardar na estante!

Até lá, lê a SXMAG e respira!
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