Responsabilidade social ao alcance de todos

COUNTRY FARMS™ APELA A GESTOS DE BONDADE
TU PARTILHAS, NÓS DOAMOS
COUNTRY FARMS™ inicia uma cadeia de gestos naturais de bondade, promovendo o
envolvimento de todos na doação de refeições à associação de proteção dos animais
ANIMALIFE

A pensar nesta fase menos fácil que
atravessamos e que afeta muitos animais
de companhia, COUNTRY FARMS™ decidiu
desafiar as comunidades locais a assumir
um gesto de bondade junto de alguém
próximo e a iniciar uma cadeia de
generosidade.

Para tal, os participantes deverão tirar uma
fotografia do seu cão com um laço verde na
coleira

e

publicá-la

no

Instagram,

identificando o perfil @countryfarmspt e
colocando a hashtag #gestodebondade.

Por cada fotografia partilhada COUNTRY FARMS™ doará uma refeição para cão à
ANIMALIFE, sendo comunicado no Instagram Countryfarmspt o número de refeições
doadas.

Para além de disponibilizar receitas completas, equilibradas e deliciosas, com os
melhores ingredientes vindos da natureza, COUNTRY FARMS™ tem uma forte
preocupação com a sustentabilidade e com o apoio às comunidades locais.

E como gestos simples de bondade podem ajudar, ajude-nos a espalhar a mensagem
pela comunidade! Nestes tempos sem precedentes, a necessidade de todos
trabalharmos juntos e de cuidarmos uns dos outros nunca foi tão importante.

Sobre COUNTRY FARMS™

Em COUNTRY FARMS ™ acreditamos que tudo o que o seu animal de companhia precisa, para viver feliz
e saudável, pode vir da riqueza da própria natureza. A nossa missão é reunir toda essa riqueza natural
numa nutrição saborosa, completa e saudável, que permita que os tutores deem o melhor cuidado ao seu
querido animal de companhia.

Temos orgulho em dizer que vaca, salmão, borrego, peru ou frango fresco são sempre os ingredientes nº1
dos nossos produtos, combinados com o melhor das frutas, vegetais e ervas aromática, sem milho, trigo,
soja, corantes, aromatizantes e conservantes artificiais adicionados.

O nosso alimento para animais de companhia é preparado com ingredientes de alta qualidade vindos da
natureza, de produtores em que confiamos e que nos certificamos que trabalham de acordo com os
nossos parâmetros de fornecimento. É uma parte essencial para garantir um futuro sustentável para o
nosso negócio e para os produtores e agricultores de quem dependemos.

Para mais informações sobre COUNTRY FARMS™ PORTUGAL visite o site www.countryfarms.pt
ou contacte a marca através de info@countryfarms.pt ou do número grátis 800 200 912 (08:30 às 20:30,
de seg. a sáb, exceto feriados).
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